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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0019),

– gelet op artikel 251, lid 2, artikel 175, lid 1 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0046/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie internationale handel, de Commissie economische en monetaire zaken, de
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Artikel 175, lid 1, is de enige juiste rechtsgrondslag. Een dubbele rechtsgrondslag is 
gereserveerd voor extreme gevallen waarin verschillende doelstellingen even belangrijk zijn. 
In dit geval is het hoofddoel echter milieubescherming. De huidige richtlijn betreffende 
energie uit hernieuwbare bronnen en de richtlijn inzake biobrandstoffen zijn eveneens 
aangenomen op grond van artikel 175, lid 1. Daar komt bij dat bepalingen ten aanzien van 
biobrandstoffen niet voornamelijk het vergemakkelijken van handel als doel hebben, 
aangezien de voorgeschreven normen verre van geharmoniseerd zijn, maar het definiëren van 
duurzaamheidscriteria.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) De Routekaart voor hernieuwbare 
energie heeft aangetoond dat een 
streefcijfer van ten minste 20% voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen een haalbare doelstelling is, en dat 
een kader met verplichte streefcijfers het 
bedrijfsleven de langetermijnstabiliteit 
biedt die het nodig heeft op de weg naar 
een economie die is gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

De Routekaart voor hernieuwbare energie van de Commissie is beoordeeld door de Raad en 
de lidstaten. De Commissie moet bij het opstellen van dit soort overwegingen hiermee 
rekening houden. Het amendement is ten aanzien hiervan een opheldering.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) In het licht van de standpunten die door 
de Commissie, de Raad en het Europees 
Parlement zijn ingenomen, moeten
bindende minimale interim-streefcijfers
worden vastgesteld en moet eveneens een 
totaal van 20% voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het eindverbruik
van de Europese Unie in 2020 worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement ondersteunt het idee dat het eindverbruik van energie in 2020 voor 
ten minste 25% moet worden geleverd uit hernieuwbare energiebronnen. Uit het nieuwste 
wetenschappelijke en politieke bewijs is gebleken dat in de vervoerssector een bindend 
streefcijfer van 10% voor het aandeel van brandstoffen dat uit biomassa afkomstig moet zijn, 
niet op een duurzame manier valt te verwezenlijken. Dit streefcijfer moet daarom worden 
losgelaten. Duurzame biomassa kan efficiënter voor andere energiedoeleinden worden 
gebruikt, zoals bij de productie van elektriciteit en warmte (of koeling).

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het streefcijfer van 10% moet 
daarentegen voor elke lidstaat gelden, om 
te garanderen dat de specificaties van 
vervoersbrandstof in alle lidstaten 
hetzelfde zijn en om de beschikbaarheid 
van die brandstof te waarborgen. 
Aangezien vervoersbrandstof gemakkelijk 
kan worden verhandeld, kunnen lidstaten 
die over weinig eigen relevante 

(10) Hoewel het waarschijnlijk is dat de 
streefcijfers voor hernieuwbare energie 
worden gehaald via een combinatie van 
eigen productie en invoer, moet de 
Commissie in dit verband toezicht houden 
op de voorziening van de communautaire 
markt voor hernieuwbare energie, 
waaronder biomassa voor energie, 
rekening houdende met de ontwikkeling 



PE405.949v01-00 8/97 PR\722155NL.doc

NL

hulpbronnen beschikken gemakkelijk 
hernieuwbare vervoersbrandstoffen van 
elders invoeren. Hoewel de Gemeenschap
vanuit technisch oogpunt het streefcijfer 
voor biobrandstoffen met eigen productie 
alleen kan halen, is het waarschijnlijk en 
wenselijk dat dit streefcijfer wordt gehaald 
via een combinatie van eigen productie en 
invoer. De Commissie moet dan ook
toezicht houden op de voorziening van de 
communautaire markt voor 
biobrandstoffen en moet, voor zover 
nodig, relevante maatregelen voorstellen 
om een evenwicht tussen binnenlandse 
productie en invoer te bereiken, rekening 
houdende met de ontwikkeling van 
multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
kosten, de energievoorziening en andere 
overwegingen.

van multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen en met het milieu, de 
sociale aspecten, de kosten, de 
energiezekerheid en andere overwegingen.

Or. en

Motivering

De Commissie moet toezicht houden op de invoer en uitvoer van alle energie, of deze nu in 
eigen land wordt geproduceerd (en verbruikt) of wordt ingevoerd vanuit/uitgevoerd naar 
andere landen. Er moet in het bijzonder nauwkeurig toezicht worden gehouden op biomassa 
voor energie. Uit het nieuwste wetenschappelijke en politieke bewijs is gebleken dat in de 
vervoerssector een bindend streefcijfer van 10% voor het aandeel van brandstoffen dat uit 
biomassa afkomstig moet zijn, niet op een duurzame manier valt te verwezenlijken. Dit 
streefcijfer moet daarom worden losgelaten.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Om het aandeel van 10% 
biobrandstoffen te kunnen 
verwezenlijken, moet het in de handel 
gebrachte dieselmengsel een hoger 

Schrappen
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gehalte aan biodiesel bevatten dan 
bepaald in norm EN590/2004.

Or. en

Motivering

Dit valt onder de richtlijn betreffende brandstofkwaliteit.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap en 
een aandeel van 10% biobrandstoffen in 
het benzine- en dieselverbruik van elke 
lidstaat tegen 2020, niet voldoende door de 
lidstaten kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(57) Daar de algemene doelstelling van het 
overwogen optreden, namelijk een aandeel 
van 20% hernieuwbare energie in het totale 
energieverbruik van de Gemeenschap van 
elke lidstaat tegen 2020, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve, wegens de omvang van de te 
nemen maatregelen, beter door de 
Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, 
kan de Gemeenschap, overeenkomstig het 
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% biobrandstoffen in 2020 in de richtlijn inzake hernieuwbare energie 
is door de Europese Raad van maart 2007 voorgesteld. Staatshoofden en regeringsleiders 
hebben echter gesteld dat er aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan: a) de 
productie moet duurzaam zijn en b) de tweede generatie moet op de markt beschikbaar zijn. 
Sinds maart 2007 groeit het bewijs dat er niet aan deze voorwaarden zal worden voldaan. Het 
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streefcijfer van 10% moet daarom worden losgelaten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen. Voorts worden 
bindende streefcijfers vastgesteld voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in het totale energieverbruik en 
voor het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het vervoer. In 
de richtlijn worden ook regels vastgelegd 
met betrekking tot garanties van 
oorsprong, administratieve procedures en 
aansluitingen op het elektriciteitsnet voor 
energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria 
vastgelegd voor biobrandstoffen en 
andere biovloeistoffen.

In deze richtlijn wordt een 
gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
het bevorderen van energie uit 
hernieuwbare bronnen en de integratie 
hiervan in de interne energiemarkt van de 
EU met het oog op een verbetering van de 
voorzieningszekerheid, de 
milieubescherming, de 
concurrentiekracht en het industrieel 
leiderschap van de EU. Voorts worden 
bindende streefcijfers voor de lidstaten en 
de EU vastgesteld voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
totale energieverbruik om te waarborgen 
dat in 2020 ten minste 20% van het 
eindverbruik van energie van de EU zal 
worden geleverd door hernieuwbare 
energiebronnen. In de richtlijn worden 
ook regels vastgelegd met betrekking tot de 
bescherming van nationale 
steunregelingen en gedetailleerde 
nationale actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen, worden 
flexibiliteitsmechanismen tussen lidstaten 
ingesteld voor het verwezenlijken van de 
streefcijfers, evenals administratieve 
procedures en infrastructuuraansluitingen
voor energie uit hernieuwbare bronnen, en 
worden milieuduurzaamheidscriteria en 
sociale duurzaamheidscriteria vastgelegd 
voor energie uit biomassa.

Or. en
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Motivering

De belangrijkste kenmerken van de richtlijn moeten worden vermeld in het toepassingsgebied 
van de richtlijn.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met nieuwe Eurostat-definities en nieuwe internationale 
definities is deze richtlijn alleen van toepassing op energiebronnen die hernieuwbaar zijn. 
Deze richtlijn is daarom niet van toepassing op fossiele brandstoffen en andere categorieën 
brandstoffen die niet onder deze definities vallen. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) “biomassa”: de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen), de 
bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie 

(b) “biomassa”: de biologisch afbreekbare 
fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip 
van plantaardige en dierlijke stoffen) en de 
aquacultuur, de bosbouw en aanverwante 
bedrijfstakken, alsmede de gescheiden 
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van industrieel en huishoudelijk afval; ingezamelde biologisch afbreekbare fractie 
van industrieel en huishoudelijk afval;

Or. en

Motivering

De bestaande definitie laat biomassa afkomstig van aquacultuurproducten zoals algen, buiten 
beschouwing. Bovendien is het over het algemeen veel beter om biologisch afbreekbaar afval 
te recyclen of te composteren, terwijl de procesgassen natuurlijk kunnen worden gebruikt 
voor het opwekken van energie. Aangezien de biologisch afbreekbare fractie van 
huishoudelijk en industrieel afval gewoonlijk tevens een lage netto-uitvoer van energie heeft, 
moet deze richtlijn de scheiding van dit soort afval bevorderen.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) “geothermische energie”: de 
energie die in de vorm van warmte onder 
solide aardoppervlak ligt opgeslagen;

Or. en

Motivering

In de EU-wetgeving bestaat geen geharmoniseerde definitie van geothermische energie. Er 
zijn wel heterogene nationale definities. Dit leidt tot verwarring. De richtlijn moet daarom 
een definitie van geothermische energie vermelden. De voorgestelde definitie wordt 
wijdverspreid gebruikt in de geothermische industrie aangezien deze deel uitmaakt van 
nationale normen.
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Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) “biovloeistoffen”: op basis van 
biomassa geproduceerde vloeibare 
brandstof voor energiedoeleinden;

(e) “biomassa voor energie”: op basis van 
biomassa geproduceerde vaste, gasvormige 
of vloeibare brandstof voor 
energiedoeleinden;

Or. en

Motivering

Deze wetgeving is van toepassing op alle energie die wordt geproduceerd op basis van 
biomassa, en niet alleen op de brandstof in de vervoerssector of de vloeibare brandstof die 
wordt gebruikt bij het opwekken van warmte en kracht. Het is daarom van essentieel belang 
dat deze overkoepelende term wordt gedefinieerd.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) “biobrandstof”: vloeibare of 
gasvormige transportbrandstof die 
gewonnen is uit biomassa;

(f) “transportbrandstof op basis van 
biomassa”: vloeibare of gasvormige 
transportbrandstof die gewonnen is uit 
biomassa;

Or. en

Motivering

Biomassa voor energie kan op allerlei gebieden worden toegepast. Zo kan het worden 
gebruikt bij het opwekken van warmte of elektriciteit, evenals bij transportbrandstoffen. Deze 
term maakt dit onderscheid duidelijk.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) “Land met een High Conservation 
Value (hoge instandhoudingswaarde)”:
(i) gebieden met concentraties van 
biodiversiteit (zoals endemieën, bedreigde 
diersoorten, refugia) die in wereldwijd, 
nationaal of regionaal opzicht belangrijk 
zijn;
(ii) grote gebieden met landschappen die 
in wereldwijd, nationaal of regionaal 
opzicht belangrijk zijn, waar 
levensvatbare populaties die grotendeels 
of helemaal bestaan uit natuurlijk 
voorkomende soorten, in natuurlijke 
distributiepatronen en in overvloed 
bestaan;
(iii) gebieden die zich bevinden in 
zeldzame of bedreigde ecosystemen of 
gebieden die zeldzame of bedreigde 
ecosystemen bevatten;
(iv) gebieden die in kritieke situaties 
dienst doen als fundamenteel ecosysteem 
(bijvoorbeeld als het gaat om bescherming 
van stroomgebieden of erosiebestrijding);
(v) gebieden die voor de basisbehoeften 
van de lokale bevolking onmisbaar zijn 
(bijvoorbeeld als het gaat om 
levensonderhoud of gezondheid);
(vi) gebieden die essentieel zijn voor de 
traditionele culturele identiteit van de 
lokale bevolking (gebieden die in 
cultureel, ecologisch, economisch of 
religieus opzicht belangrijk zijn en als 
zodanig zijn aangemerkt in samenwerking 
met de lokale bevolking);

Or. en
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Motivering

De term “High Conservation Value”(HCV) moet worden gedefinieerd omdat deze de 
hoeksteen van artikel 15 vormt. In dit artikel wordt de duurzaamheid van brandstoffen op 
basis van biomassa gewaarborgd en wordt in het bijzonder ingegaan op de instandhouding 
van biodiversiteit en ecologische integriteit. De term “High Conservation Value” wordt 
gedefinieerd door een netwerk van organisaties, waaronder de IUCN (Internationale Unie 
voor het behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen) en de Wereldbank, en wordt al 
gebruikt in het internationale houtcertificeringsprogramma van het Forestry Stewardship 
Council (FSC).

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) “waterrijk gebied”: land dat 
permanent of gedurende een groot 
gedeelte van het jaar onder water staat of 
verzadigd is;

Or. en

Motivering

De term “waterrijk gebied” moet in deze richtlijn worden gedefinieerd. Waterrijke gebieden 
bevatten belangrijke koolstofvoorraden en als deze worden omgezet kan dit resulteren in de 
emissie van aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen. Veengebieden zonder afwatering, 
ofwel ongerepte veengebieden, vallen beslist onder deze definitie.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) “braakliggend, gedegradeerd of 
marginaal land”: land dat sinds 1990 
geen bos of waterrijk gebied is, dat geen 
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High Conservation Value heeft of dat niet 
in de directe omgeving van land met een 
dergelijke waarde ligt, dat niet in een 
waardevol beschermd natuurgebied of 
door de overheid beschermd gebied ligt, 
en dat ten minste 10 jaar lang niet voor 
landbouwdoeleinden is gebruikt;

Or. en

Motivering

De termen “braakliggend land”, “gedegradeerd land” en “marginaal land” moeten in deze 
richtlijn worden gedefinieerd. Deze definitie moet duidelijk worden gesteld om te waarborgen 
dat dit land, als het wordt gebruikt voor transportbrandstoffen op basis van biomassa, geen 
beschermde status heeft, geen grote koolstofvoorraad heeft, of anderszins wordt gebruikt bij 
de productie van eten. De beschermingsstatus “High Conservation Value” is een status waar 
internationaal overeenstemming over is bereikt en die de biodiversiteit en de ecologische 
integriteit beschermt. In het kader van het Protocol van Kyoto is afgesproken dat 1990 het 
overgangsjaar met betrekking tot ontbossing is.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) “agrobrandstoffen”: 
brandstoffen op basis van biomassa die 
zijn gecultiveerd op landbouwgrond en die 
moeten concurreren om de 
landbouwgrond met de productie van 
voedsel of voer;

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) “garantie van oorsprong”: een (g) “garantie van oorsprong”: een 
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elektronisch document dat aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid energie 
geproduceerd is op basis van hernieuwbare 
bronnen;

elektronisch document dat aantoont dat een 
bepaalde hoeveelheid energie 
geproduceerd is op basis van hernieuwbare 
bronnen, met name om te voldoen aan de 
verplichting tot openbaarmaking inzake 
elektriciteit van Richtlijn 2003/54/EG;

Or. en

Motivering

De rol van dit document moet duidelijk zijn. Het heeft als doel aan te geven welke bronnen 
zijn gebruikt voor het produceren van de elektriciteit. De verwijzing naar de bepalingen met 
betrekking tot openbaarmaking in de richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit, geeft deze benodigde verduidelijking.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis)
“overdrachtsadministratiecertificaat”: een 
speciaal gemarkeerd document dat op 
vrijwillige basis door lidstaten kan worden 
gebruikt om een bepaalde hoeveelheid 
energie die is geproduceerd op basis van 
hernieuwbare bronnen, over te dragen 
naar een andere lidstaat, en dat louter is 
bedoeld voor de streefcijferadministratie;

Or. en

Motivering

Een nieuwe flexibele manier om de nationale streefcijfers voor hernieuwbare energie te 
verwezenlijken wordt in de artikelen 8 en 9 van deze richtlijn voorgesteld voor de landen die 
van een dergelijke regeling gebruik willen maken. Het is van belang een duidelijk 
onderscheid te maken tussen garanties van oorsprong, die alleen zijn bedoeld voor 
openbaarmakingsdoeleinden als ze worden afgegeven, en 
overdrachtsadministratiecertificaten, die alleen zijn bedoeld voor de streefcijferadministratie.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) “steunregeling”: een op een 
marktinterventie door een lidstaat
gebaseerde regeling die helpt
afzetmogelijkheden te vinden voor energie 
uit hernieuwbare bronnen door de 
productiekosten van de energievorm te 
verlagen, de verkoopprijs te verhogen of 
het volume aangekochte energie te 
vergroten door een verplichting tot het 
gebruik van hernieuwbare energie of op 
een andere wijze;

(h) “steunregeling”: een op een
beleidsinterventie gebaseerde regeling 
waardoor stimulansen voor de uitbreiding 
en een beter gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen worden gecreëerd 
of versterkt; nationale steunregelingen 
omvatten met name verplichtingen inzake 
hernieuwbare energie, investeringssteun, 
belastingvrijstellingen of -
verminderingen, belastingteruggaven en 
rechtstreekse prijssteunregelingen, 
waaronder terugleverings- en 
premieregelingen;

Or. en

Motivering

De definitie van “steunregeling” moet worden opgehelderd.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te garanderen dat 
hun aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen gelijk is aan of groter is dan het 
aandeel dat vermeld is in het indicatieve 
traject, zoals aangegeven in bijlage I, deel 
B.

2. De lidstaten moeten passende 
maatregelen nemen om te garanderen dat 
hun aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen gelijk is aan of groter is dan de 
verplichte minimale interim-streefcijfers, 
zoals aangegeven in bijlage I, deel B.

Or. en
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Motivering

Teneinde te waarborgen dat de Gemeenschap en de lidstaten de totale streefcijfers voor 2020 
verwezenlijken, is het noodzakelijk dat er tevens interim-streefcijfers worden vastgesteld. Het 
voorgestelde traject in bijlage I, deel B, begint erg laag en stelt de grootste stijging van het 
aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen uit tot de laatste jaren voor 2020. Als de 
lidstaten deze curve niet volgen wordt het voor hen erg moeilijk om hun streefcijfer voor 2020 
te bereiken. In dat opzicht moet deze curve als het absoluut noodzakelijke minimum worden 
beschouwd.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Twee lidstaten of meer kunnen de 
doelstellingen van lid 1 en 2 gezamenlijk 
verwezenlijken door middel van de 
flexibele instrumenten die zijn 
geformuleerd in artikel 9, lid 1 ter.
Alle betrokken lidstaten die op grond van 
dit lid een samenwerking aangaan, 
moeten de Commissie hiervan op de 
hoogte stellen. Het nieuwe streefcijfer van 
de groep lidstaten en de 
berekeningsmethode hiervan zijn 
onderworpen aan goedkeuring door de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Naast de nationale steunregeling en omwille van het vergemakkelijken van de flexibiliteit bij 
het verwezenlijken van de interim-streefcijfers en de totale streefcijfers voor hernieuwbare 
energie voor 2020, kunnen lidstaten, als ze dat willen, op vrijwillige basis samenwerken door 
middel van additionele flexibele instrumenten zoals overdrachtsadministratiecertificaten of 
gezamenlijke projecten, zoals is geformuleerd in artikel 9, lid c van deze richtlijn.
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Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer in 2020 minstens 
10% bedraagt van het eindverbruik van 
energie in het vervoer in die lidstaat.

Schrappen

Bij het berekenen van het totale 
energieverbruik voor vervoer, met het oog 
op de naleving van de eerste alinea, wordt 
geen rekening gehouden met andere 
olieproducten dan benzine en diesel.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 10% biobrandstoffen in 2020 in de richtlijn inzake hernieuwbare energie 
is door de Europese Raad van maart 2007 voorgesteld. Staatshoofden en regeringsleiders 
hebben echter gesteld dat er aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan: a) de 
productie moet duurzaam zijn en b) de tweede generatie moet op de markt beschikbaar zijn. 
Sinds maart 2007 groeit het bewijs dat er niet aan deze voorwaarden zal worden voldaan. Het 
streefcijfer van 10% moet daarom worden losgelaten.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Artikel 4

Nationale actieplannen Actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen

Or. en

Motivering
Teneinde een onderscheid te maken tussen andere aan energie gerelateerde actieplannen, 
heten de actieplannen die specifiek ingaan op hernieuwbare energie“actieplannen voor 
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hernieuwbare energiebronnen” ofwel APHE's. Dit is al is overeengekomen door het Europees 
Parlement in het kader van het INI-verslag van Europarlementariër Britta Thomsen over de 
routekaart voor hernieuwbare energie in Europa (EP-resolutie P6-TA(2007)0406 van 25 
September 2007).

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Elke lidstaat stelt een actieplan voor 
hernieuwbare energiebronnen (APHE)
vast.

Or. en

Motivering

Teneinde een onderscheid te maken tussen andere aan energie gerelateerde actieplannen, 
heten de actieplannen die specifiek ingaan op hernieuwbare energie “actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen” ofwel APHE's. Dit is al is overeengekomen door het Europees 
Parlement in het kader van het INI-verslag van Europarlementariër Britta Thomsen over de 
routekaart voor hernieuwbare energie in Europa (EP-resolutie P6-TA(2007)0406 van 25 
September 2007).
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Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien verscheidene lidstaten van 
plan zijn hun streefcijfers gezamenlijk te 
verwezenlijken, moet elk van deze 
lidstaten de details van de gerelateerde 
overeenkomsten vastleggen in hun 
nationale actieplan voor hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Motivering

Naast de nationale steunregeling en omwille van het vergemakkelijken van de flexibiliteit bij 
het verwezenlijken van de interim-streefcijfers en de totale streefcijfers voor hernieuwbare 
energie voor 2020, kunnen lidstaten, als ze dat willen, op vrijwillige basis samenwerken door 
middel van additionele flexibele instrumenten zoals overdrachtsadministratiecertificaten of 
gezamenlijke projecten, zoals is geformuleerd in artikel 9, lid c van deze richtlijn. Elke 
lidstaat die hiertoe besluit, moet de gezamenlijke overeenkomst in detail vastleggen in zijn 
APHE.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie zal, uiterlijk voor 30 
juni 2009, een bindende sjabloon 
verschaffen voor actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen, zodat de
lidstaten beschikken over een richtsnoer. 
De sjabloon zal de volgende 
minimumvereisten bevatten:
(a) Referentiestatistieken van lidstaten 
over het aandeel van energie uit 
hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie voor 2005 en het 
meest recente beschikbare jaar. Het 
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eindverbruik van energie wordt hierbij 
gedefinieerd door:
- vaste brandstoffen, olie, gas, 
hernieuwbare energiebronnen, 
elektriciteit en warmte (afgeleide warmte, 
stadsverwarming); warmte- en 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen en niet-hernieuwbare 
energiebronnen;
- sectoren: industrie, gezinnen, diensten 
en vervoer;
- elektriciteit (zonder elektriciteit voor 
warmte en warm water), warmte (met 
elektriciteit voor warmte en warm water) 
en vervoer; in elk geval uit hernieuwbare 
energiebronnen en niet-hernieuwbare 
energiebronnen;
(b) Bindende totale nationale streefcijfers 
voor lidstaten voor het aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
eindverbruik van energie in 2020, zoals 
aangegeven in deel B van bijlage I;
(c) Bindende minimale nationale interim-
streefcijfers voor lidstaten, zoals 
aangegeven in deel B van bijlage I;
(d) Bindende nationale streefcijfers voor 
2020 en minimale interim-streefcijfers 
voor lidstaten voor de aandelen van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit, verwarming, koeling en 
vervoer:
(i) bindende streefcijfers voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
elektriciteit:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in
elektriciteit in 2020, teneinde te voldoen 
aan deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit, teneinde te 
voldoen aan deel B van bijlage I;
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(ii) bindende streefcijfers voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
verwarming en koeling:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
verwarming en koeling in 2020, teneinde 
te voldoen aan deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in verwarming en koeling, 
teneinde te voldoen aan deel B van bijlage 
I;
(iii) bindende streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer:
- nationaal streefcijfer voor het aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
vervoer in 2020, teneinde te voldoen aan 
deel A van bijlage I;
- nationale interim-streefcijfers voor het 
aandeel van energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer, teneinde te voldoen 
aan deel B van bijlage I;
(e) Maatregelen om deze streefcijfers te 
verwezenlijken:

(i) overzichtstabel van alle maatregelen 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen
(ii) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in elektriciteit:
- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 14

(iii) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in verwarming en koeling:
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- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 13

(iv) maatregelen ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in vervoer:
- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen om te voldoen 
aan de vereisten in artikel 12 en 13 en in 
artikel 15 tot en met 17
(v) specifieke maatregelen ter bevordering 
van het gebruik van energie uit biomassa:

- algemene maatregelen, onder meer ten 
aanzien van het belastingbeleid, het 
financiële beleid, het juridische beleid en 
ander beleid ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen
- specifieke maatregelen voor het 
mobiliseren van nieuwe biomassa, waarbij 
rekening wordt gehouden met de volgende 
beginselen:
• de hoeveelheid benodigde biomassa om 
te voldoen aan de doelstellingen

• het type en de oorsprong van biomassa 
moet worden gedefinieerd

• de beschikbaarheid, het potentieel en de 
invoer van biomassa moeten aansluiten 
op de biomassadoelstelling
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• er worden maatregelen gedefinieerd om 
de beschikbaarheid van biomassa te 
verbeteren, waarbij rekening wordt 
gehouden met andere biomassagebruikers 
(landbouw- en bosbouwsectoren)
(f) Beoordelingen:
(i) de totale bijdrage die wordt verwacht 
van elke technologie voor hernieuwbare 
energie om te voldoen aan het bindende 
streefcijfer voor 2020 en de interim-
streefcijfers voor de aandelen van energie 
uit hernieuwbare bronnen in elektriciteit, 
verwarming en koeling en vervoer
(ii) het brutoverbruik van energie in 2020 
en het eindverbruik van energie in 2020 
op basis van een scenario voor gebruik 
onder normale omstandigheden en een 
scenario voor efficiëntie
(iii) een strategische milieubeoordeling 
zoals geformuleerd in Richtlijn 
2001/42/EG betreffende strategische 
milieubeoordeling, waarin zowel de 
voordelen als de gevolgen voor het milieu 
staan vermeld als het gaat om het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen.

Or. en

Motivering

De meeste inspanningen van de EU op het gebied van hernieuwbare energie zullen zich 
richten op het verbeteren van het raamwerk voor investeringen in hernieuwbare energie. De 
Commissie zal daarom uiterlijk op 31 maart 2010 een duidelijk geharmoniseerd model voor 
nationale actieplannen voor hernieuwbare energiebronnen beschikbaar stellen aan lidstaten, 
zodat de presentatie van de nationale actieplannen en de hierop volgende analyse wordt 
vergemakkelijkt.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2010 hun actieplannen voor hernieuwbare 
energiebronnen aanmelden bij de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Teneinde een onderscheid te maken tussen andere aan energie gerelateerde actieplannen, 
heten de actieplannen die specifiek ingaan op hernieuwbare energie “actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen” ofwel APHE's. Dit is al is overeengekomen door het Europees 
Parlement in het kader van het INI-verslag van Europarlementariër Britta Thomsen over de 
routekaart voor hernieuwbare energie in Europa (EP-resolutie P6-TA(2007)0406 van 25 
September 2007).

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als een lidstaat een actieplan voor 
hernieuwbare energiebronnen heeft 
aangemeld op grond van lid 2, kan de 
Commissie dit plan of een onderdeel 
hiervan binnen drie maanden afkeuren, 
omdat het niet alle elementen bevat die 
staan vermeld in lid 1 ter of omdat het niet 
voldoet aan de verplichte streefcijfers die 
staan vermeld in bijlage I. In dit geval 
stelt de lidstaat amendementen voor. Het 
actieplan wordt pas als aangenomen 
beschouwd als de Commissie de
amendementen heeft geaccepteerd. Elke 
afkeuring wordt door de Commissie 
onderbouwd met een reden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen van een lidstaat in de onmiddellijk 
voorafgaande periode van twee jaar lager is 
dan het aandeel dat vermeld is in het
indicatieve traject, zoals vermeld in bijlage 
1, deel B, moet die lidstaat uiterlijk op 30 
juni van het komende jaar een nieuw 
nationaal actieplan bij de Commissie 
indienen, waarin adequate maatregelen zijn 
opgenomen om te garanderen dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
minstens gelijk is aan het indicatieve 
traject van bijlage I, deel B.

3. Als het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen van een lidstaat in de onmiddellijk 
voorafgaande periode van twee jaar lager is 
dan het aandeel dat vermeld is in de 
interim-streefcijfers, zoals vermeld in 
bijlage 1, deel B, moet die lidstaat uiterlijk 
op 31 maart van het komende jaar een 
nieuw actieplan voor hernieuwbare 
energiebronnen bij de Commissie 
indienen, waarin adequate maatregelen zijn 
opgenomen om te garanderen dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare bronnen 
de streefcijfers van bijlage I, deel B,
overschrijdt met ten minste het percentage 
dat de lidstaat ten opzichte van het 
interim-streefcijfer is tekortgeschoten. 
Tevens zal hierop het rechtstreekse 
strafmechanisme van toepassing zijn dat 
is vermeld in artikel 6 bis.

Or. en

Motivering

Teneinde te waarborgen dat er een goed toezicht wordt gehouden op de voortgang van de 
lidstaten en dat niet-naleving snel en effectief wordt aangepakt, moeten er strengere 
procedures worden gehanteerd als het gaat om de ingediende actieplannen voor 
hernieuwbare energiebronnen. Deze moeten verdere verplichtingen opleggen aan de 
lidstaten.
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Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Biobrandstoffen en andere biovloeistoffen
die niet aan de 
milieuduurzaamheidscriteria van artikel 15 
voldoen, worden niet in aanmerking 
genomen.

Biomassa voor energie die niet aan de 
milieuduurzaamheidscriteria en sociale 
duurzaamheidscriteria van artikel 15 
voldoet, wordt niet in aanmerking 
genomen.

Or. en

Motivering

Duurzaamheidscriteria moeten gelden voor alle toepassingen van energie uit biomassa.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Lidstaten moeten intensief werken aan het verwezenlijken van hun streefcijfer voor 2020. 
Aanpassingen van streefcijfers vanwege “projecten met een zeer lange oplevertermijn” en 
“overmacht” kunnen door lidstaten worden gebruikt om hun streefcijfer te verzwakken of om 
het behalen van hun streefcijfer uit te stellen of zelfs te vermijden. Deze tekst moet daarom 
worden verwijderd. 27 lidstaten hebben zich bij monde van hun staatshoofd verplicht tot een 
verplicht streefcijfer voor 2020. Het is geen streefcijfer voor 2022 of 2024. Lidstaten moeten 
hun verplichting waarmaken.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als een lidstaat van oordeel is dat zij 
wegens overmacht onmogelijk in staat is 
het aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in het eindverbruik van energie 
in 2020, zoals uiteengezet in de derde 
kolom van de tabel in bijlage 1, te halen, 
stelt zij de Commissie daar zo snel 
mogelijk van in kennis. De Commissie zal 
een besluit nemen waarin wordt 

Schrappen
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vastgesteld of het geval van overmacht is 
aangetoond. Indien er inderdaad sprake is 
van overmacht zal de Commissie beslissen 
hoe het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de lidstaat voor 
het jaar 2020 moet worden aangepast.

Or. en

Motivering

Het Europese Hof van Justitie heeft herhaaldelijk erkend dat het beginsel van overmacht deel 
uitmaakt van de communautaire wetten en heeft dit in verschillende verbanden toegepast 
zonder dat hiervoor communautaire wetgeving nodig was.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Net als waterkracht kan ook windenergie in bepaalde jaren aanzienlijke afwijkingen vertonen. 
Teneinde de tweejaarlijkse verplichte minimale interim-streefcijfers niet scheef te trekken, 
moet windenergie worden genormaliseerd om de minimale interim-streefcijfers van de EU 
vergelijkbaar te maken.

Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder b), wordt het eindverbruik van 

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

energie uit hernieuwbare bronnen voor 
verwarming en koeling berekend als het 
energieverbruik uit hernieuwbare bronnen 
dat aan de industrie, de gezinnen, de 
dienstensector, de land- en bosbouw en de 
visserij wordt geleverd voor verwarmings-
en koelingsdoeleinden, inclusief het 
verbruik van stadsverwarming of –koeling 
op basis van hernieuwbare energiebronnen, 
en aangepast overeenkomstig artikel 10.

Or. en

Motivering

Warmtepompen die gebruik maken van de omgevingswarmte in de lucht zijn een instrument 
voor energie-efficiëntie en vallen onder de bestaande Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten.

Amendement 35

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Thermale energie die wordt opgewekt door 
verwarmings- en koelingssystemen die 
gebruik maken van de geothermale energie 
in de bodem of het grondwater, wordt in 
aanmerking genomen met het oog op de 
toepassing van lid 1, onder b), maar alleen 
voor dat deel dat een overschrijding is van 
de primaire input van energie uit niet-
hernieuwbare bronnen die nodig is om de 
systemen te bedienen.
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herzien overeenkomstig die verordening.

Or. en

Motivering

Warmtepompen die gebruik maken van de omgevingswarmte in de lucht zijn instrumenten 
voor energie-efficiëntie en vallen onder de bestaande Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Warmtepompen die gebruik maken van de omgevingswarmte in de lucht zijn instrumenten 
voor energie-efficiëntie en vallen onder de bestaande Richtlijn 2006/32/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 6 – alinea -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de toepassing van lid 1, 
onder c), wordt geen rekening gehouden 
met andere olieproducten dan benzine of 
diesel.

Or. en

Motivering

Transportbrandstoffen uit biomassa voor de lucht- en zeevaart vallen niet onder deze 
richtlijn.

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) die elektriciteit in de Gemeenschap 
wordt verbruikt;

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

Or. en

Motivering

Over deze toevoeging is gediscussieerd in de werkgroep Energie van de Raad en deze 
toevoeging is een verbetering ten opzichte van het voorstel van de Commissie.

Amendement 39

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het derde land bindende interim-
streefcijfers en streefcijfers voor 2020 
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voor de uitbreiding van energie uit 
hernieuwbare bronnen heeft aangenomen 
met een vergelijkbaar ambitieniveau als 
de streefcijfers die zijn vermeld in deel A 
en B van bijlage I;

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is cruciaal voor de energiezekerheid van de 
betrokken landen en de EU. De potentiële invoer van hernieuwbare energiebronnen vanuit 
deze landen naar de EU is alleen een goed idee als de opgewekte hernieuwbare energie een 
toevoeging is.

Amendement 40

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) het derde land heeft voldaan aan 
de vereisten van deel A en B van bijlage I 
in de onmiddellijk voorafgaande 
nalevingsperiode, indien van toepassing;

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is cruciaal voor de energiezekerheid van de 
betrokken landen en de EU. De potentiële invoer van hernieuwbare energiebronnen vanuit 
deze landen naar de EU is alleen een goed idee als de opgewekte hernieuwbare energie een 
toevoeging is.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) die elektriciteit wordt geleverd met een 
garantie van oorsprong die deel uitmaakt

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

overdrachtsadministratiecertificaat die 
beide deel uitmaken van systemen die 
gelijkwaardig zijn aan de bij deze richtlijn 
opgerichte systemen.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van hernieuwbare energie is cruciaal voor de energiezekerheid van de 
betrokken landen en de EU. De potentiële invoer van hernieuwbare energiebronnen vanuit 
deze landen naar de EU is alleen een goed idee als de opgewekte hernieuwbare energie een 
toevoeging is en er gelijkwaardige regels worden gebruikt.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zoals is beschreven in de richtlijn betreffende de interne elektriciteitsmarkt, heeft de garantie 
van oorsprong de functie om, met het oog op de openbaarmaking inzake elektriciteit, aan te 
tonen dat een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare 
bronnen.
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Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) het type steunregeling dat wordt 
gebruikt voor de productie van de 
respectieve energie-eenheid, indien van 
toepassing; en

Or. en

Motivering

Teneinde mogelijke dubbeltelling te voorkomen en de transparantie te verbeteren, is het 
noodzakelijk dat in de garantie van oorsprong ook het type steunregeling wordt vermeld als 
dit van toepassing is op de specifieke uit hernieuwbare energie geproduceerde energie-
eenheid.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) of de betreffende installatie voor 
hernieuwbare energie wel of niet 
additionele hernieuwbare energie heeft 
geproduceerd, in overeenstemming met 
artikel 11 bis, lid 2.

Or. en
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Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In garanties van oorsprong wordt 
eveneens vermeld of 
overdrachtsadministratiecertificaten zijn 
afgegeven voor de respectieve energie-
eenheid.

Or. en

Motivering

Omdat garanties van oorsprong en overdrachtsadministratiecertificaten twee verschillende 
functies hebben, moet het duidelijk zijn als beide elektronische documenten zijn afgegeven 
voor dezelfde MWh aan hernieuwbare energie.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten moeten waarborgen dat 
als op grond van de bepalingen van 
Richtlijn 2004/8/EG een garantie van 
oorsprong is afgegeven voor 
hernieuwbare energie die is opgewekt in 
een warmtekrachteenheid, er op grond 
van dit artikel niet nog een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven. Dit is ook van 
toepassing als er ander bewijs is 
afgegeven dat kan worden gebruikt om te 
voldoen aan de verplichting tot 
openbaarmaking inzake elektriciteit in 
Richtlijn 2003/54/EG. 

Or. en
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Motivering

Teneinde dubbeltelling te voorkomen mag er maar één garantie van oorsprong worden 
afgegeven voor het aandeel van hernieuwbare energie. 

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Lidstaten mogen beperkingen 
opleggen aan het uitvoeren van garanties 
van oorsprong als de respectieve energie-
eenheid wordt ondersteund door een 
nationale steunregeling.

Or. en

Motivering

Hernieuwbare energie die wordt ondersteund door een steunregeling, mag niet als goedkope 
groene energie aan andere landen worden verkocht.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Garanties van oorsprong 
impliceren op zichzelf geen recht om te 
profiteren van nationale steunregelingen.

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Overdrachtsadministratiecertificaten voor 

elektriciteit, verwarming en koeling op 
basis van hernieuwbare energiebronnen

1. De lidstaten die de in artikel 9, lid 1 ter, 
onder a), voorziene flexibiliteitsregeling 
vrijwillig gaan gebruiken, moeten een 
systeem opzetten dat waarborgt dat een 
overdrachtsadministratiecertificaat wordt 
afgegeven als antwoord op een verzoek 
van een producent van hernieuwbare 
energie. Lidstaten die er op grond van de 
mogelijkheid in artikel 9, lid 1 ter, onder 
c), vrijwillig mee instemmen 
overdrachtsadministratiecertificaten te 
gebruiken voor de administratie van 
gezamenlijke projecten, moeten een 
systeem opzetten dat waarborgt dat een 
overdrachtsadministratiecertificaat wordt 
afgegeven voor de betreffende 
gezamenlijke projecten inzake 
hernieuwbare energie.
Een overdrachtsadministratiecertificaat 
wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde MWh aan energie 
mag niet meer dan één 
overdrachtsadministratiecertificaat 
worden afgegeven.
2. Overdrachtsadministratiecertificaten 
worden elektronisch afgegeven, 
overgedragen en geschrapt. Ze moeten 
accuraat en betrouwbaar zijn en bestand 
zijn tegen fraude.
Op een 
overdrachtsadministratiecertificaat moet 
minstens het volgende worden vermeld:
(a) de bron waaruit de energie is 
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geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;
(b) of het 
overdrachtsadministratiecertificaat 
betrekking heeft op:
 (i) elektriciteit; of 
 (ii) verwarming en/of koeling;
(c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waarin de 
energie is geproduceerd, en de datum 
waarop de installatie operationeel is 
geworden;
(d) de datum, het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer voor elk 
overdrachtsadministratiecertificaat;
(e) het type investeringssteun dat voor de 
installatie is verstrekt en het bedrag, 
indien van toepassing; en
(f) het type steunregeling dat is gebruikt 
voor de productie van de respectieve 
energie-eenheid, indien van toepassing.
Op overdrachtsadministratiecertificaten 
moet eveneens worden vermeld of 
garanties van oorsprong zijn verleend 
voor de respectieve energie-eenheid.
3. De in artikel 9, lid 1 ter, onder a), 
vermelde lidstaten erkennen de 
overdrachtsadministratiecertificaten die 
zijn afgegeven door andere in artikel 9, lid 
1 ter, onder a), vermelde lidstaten 
overeenkomstig deze richtlijn. De in 
artikel 9, lid 1 ter, onder c) vermelde 
lidstaten erkennen de 
overdrachtsadministratiecertificaten voor 
de desbetreffende gezamenlijke projecten. 
Als een in dit lid vermelde lidstaat  weigert 
een overdrachtsadministratiecertificaat te 
erkennen, moet deze weigering gebaseerd 
zijn op objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.
In geval van weigering van een 
overdrachtsadministratiecertificaat door 
een in dit lid vermelde lidstaat, kan de 
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Commissie een besluit vaststellen waarbij 
de lidstaat in kwestie verplicht wordt het 
certificaat te erkennen.
Lidstaten die echter geen gebruik maken 
van de mogelijkheid die staat vermeld in 
artikel 9, lid 1 ter, onder a), zijn niet 
verplicht door andere lidstaten afgegeven 
overdrachtsadministratiecertificaten te 
erkennen.
4. Lidstaten moeten erop toezien dat alle 
overdrachtsadministratiecertificaten die 
worden afgegeven voor hernieuwbare 
energie die in een bepaald kalenderjaar is 
opgewekt, uiterlijk drie maanden na 
afloop van dat kalenderjaar worden 
afgegeven.
5. Overdrachtsadministratiecertificaten 
impliceren op zichzelf geen recht om te 
profiteren van nationale steunregelingen.

Or. en

Motivering

Overdrachtsadministratiecertificaten voor elektriciteit, verwarming en koeling op basis van 
hernieuwbare energiebronnen zijn vrijwillig en kunnen wellicht worden ingevoerd door 
bepaalde lidstaten om hun flexibiliteit ten opzichte van andere lidstaten te regelen.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong

Bevoegde organen en registers van 
garanties van oorsprong en 

overdrachtsadministratiecertificaten

Or. en
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Motivering

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

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het opstellen en onderhouden van een 
nationaal register van garanties van 
oorsprong en, als ze zijn gebaseerd op de 
flexibele instrumenten die staan vermeld 
in artikel 9, lid 1 ter, onder a) of c), van 
overdrachtsadministratiecertificaten;

Or. en

Motivering

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

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong;

(b) het afgeven van garanties van 
oorsprong en, als ze zijn gebaseerd op de 
flexibele instrumenten die staan vermeld 
in artikel 9, lid 1 ter, onder a) of c), van 
overdrachtsadministratiecertificaten;

Or. en

Motivering

Eén bevoegd orgaan moet verantwoordelijk zijn voor garanties van oorsprong en, als een 
lidstaat hier vrijwillig voor kiest, voor overdrachtsadministratiecertificaten.
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Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) het registreren van overdrachten van 
garanties van oorsprong en, als ze zijn 
gebaseerd op de flexibele instrumenten 
die staan vermeld in artikel 9, lid 1 ter, 
onder a) of c), van 
overdrachtsadministratiecertificaten;

Or. en

Motivering

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

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het annuleren van garanties van 
oorsprong;

(d) het schrappen van garanties van 
oorsprong en, als ze zijn gebaseerd op de 
flexibele instrumenten die staan vermeld 
in artikel 9, lid 1 ter, onder a) of c) van 
overdrachtsadministratiecertificaten;

Or. en

Motivering

Eén bevoegd orgaan moet verantwoordelijk zijn voor garanties van oorsprong en, als een 
lidstaat hier vrijwillig voor kiest, voor overdrachtsadministratiecertificaten.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) het publiceren van een jaarlijks verslag 
over het aantal afgegeven, naar of door een 
andere bevoegd orgaan overgedragen of 
geschrapte garanties van oorsprong en, als 
ze zijn gebaseerd op de flexibele 
instrumenten die staan vermeld in artikel 
9, lid 1 ter, onder a) of c) van 
overdrachtsadministratiecertificaten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE405.949v01-00 46/97 PR\722155NL.doc

NL

Motivering

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

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het nationale bevoegde orgaan is 
het enige bevoegde orgaan voor garanties 
van oorsprong en, als hiervoor vrijwillig 
door een lidstaat is gekozen, voor 
overdrachtsadministratiecertificaten voor 
alle installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen in de 
respectieve lidstaat. Het bevoegde orgaan 
is niet verantwoordelijk voor het afgeven 
van garanties van oorsprong en 
overdrachtsadministratiecertificaten voor 
installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen in andere 
lidstaten. Lidstaten garanderen dat er 
geen inbreuk wordt gemaakt op de 
omvang van de verantwoordelijkheden 
van de bevoegde organen die in andere 
lidstaten overeenkomstig deze richtlijn 
zijn opgericht.

Or. en

Motivering

Eén bevoegd orgaan moet verantwoordelijk zijn voor garanties van oorsprong en, als een 
lidstaat hier vrijwillig voor kiest, voor overdrachtsadministratiecertificaten.
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Amendement 58

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;

Schrappen

Or. en

Motivering

Zoals gedefinieerd is een garantie van oorsprong een elektronisch document dat aantoont dat 
een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen, om te 
voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking inzake elektriciteit. Het amendement geeft 
deze opheldering.

Amendement 59

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 

Schrappen
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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

Or. en

Motivering

Zoals gedefinieerd is een garantie van oorsprong een elektronisch document dat aantoont dat 
een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen, om te 
voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking inzake elektriciteit. Het amendement geeft 
deze opheldering.

Amendement 60

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.

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 met name om te 
voldoen aan de verplichting tot 
openbaarmaking inzake elektriciteit in 
[Richtlijn 2003/54/EG]; 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.

Or. en

Motivering

Zoals gedefinieerd is een garantie van oorsprong een elektronisch document dat aantoont dat 
een bepaalde hoeveelheid energie geproduceerd is op basis van hernieuwbare bronnen, om te 
voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking inzake elektriciteit. Het amendement geeft 
deze opheldering.
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Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten kunnen van de 
betreffende energieleverancier of 
energieverbruiker eisen om samen met 
elke garantie van oorsprong een aanvraag 
tot schrapping van een 
overdrachtsadministratiecertificaat in te 
dienen, als in de garantie van oorsprong 
wordt vermeld dat een 
overdrachtsadministratiecertificaat is 
afgegeven voor de respectieve energie-
eenheid.

Or. en

Motivering

Het is verstandig om lidstaten die elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen invoeren, toe 
te staan deze ingevoerde energie te laten meetellen voor hun nationale streefcijfer.

Amendement 62

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:

2. Het bevoegde orgaan schrapt onder lid 
1 ingediende garanties van oorsprong 
onmiddellijk na indiening.

(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. en

Motivering

Garanties van oorsprong moeten worden geschrapt zodra ze zijn ingediend bij de bevoegde 
autoriteit.

Amendement 63

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als een bevoegd orgaan een 
garantie van oorsprong schrapt, moet een 
gelijkwaardige hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare energiebronnen uit het 
register worden verwijderd, om te voldoen 
aan de vereisten in deze richtlijn 
betreffende openbaarmaking inzake 
elektriciteit en verwarming en koeling. 
Deze schrapping voorkomt dubbeltelling 
van openbaargemaakte elektriciteit en 
verwarming en koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong moeten worden geschrapt zodra ze zijn ingediend bij de bevoegde 
autoriteit teneinde dubbeltelling van openbaarmakingscertificaten te voorkomen.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
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Aanvragen tot schrapping van 
overdrachtsadministratiecertificaten

1. Lidstaten die besluiten mee te doen aan 
de in artikel 9, lid 1 ter, onder a) of c), 
voorziene flexibiliteitsregelingen, zijn 
zolang 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 
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 eenheid 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 samen 
met een garantie van oorsprong die is 
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afgegeven voor de betreffende energie-
eenheid, wordt ingediend bij de bevoegde 
instantie.
3. Als een exploitant, overeenkomstig lid 
1, onder a) of b), een of meer 
overdrachtsadministratiecertificaten heeft 
ingediend bij een bevoegd orgaan, moet 
hij:
(a) overeenkomstig artikel 6 bis, lid 1, 
overdrachtsadministratiecertificaten 
aanvragen voor alle toekomstige 
productie van hernieuwbare energie in 
dezelfde installatie;
(b) de aanvragen tot het schrappen van 
deze overdrachtsadministratiecertificaten 
bij hetzelfde bevoegde orgaan indienen. 
4. Lidstaten zullen exploitanten eveneens 
in staat stellen aanvragen tot het 
schrappen van 
overdrachtsadministratiecertificaten op 
een vrijwillige basis in te dienen bij een 
bevoegd orgaan, bijvoorbeeld om het 
aanvullende karakter te garanderen van 
een groen energieproduct voor 
consumenten.
5. Het bevoegde orgaan schrapt op grond 
van lid 1, lid 3 en artikel 8, lid 1 bis, 
ingediende 
overdrachtsadministratiecertificaten 
onmiddellijk na indiening.
6. Overdrachtsadministratiecertificaten 
mogen uiterlijk één jaar na datum van 
afgifte ter 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.



PR\722155NL.doc 53/97 PE405.949v01-00

NL

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overdracht van garanties van oorsprong Nationale steunregelingen en 
flexibiliteitsinstrumenten

Or. en

Motivering

Het geamendeerde artikel gaat over nationale steunregelingen en flexibele instrumenten die 
lidstaten kunnen gebruiken.

Amendement 66

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

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. Nationale steunregelingen ter 
bevordering van hernieuwbare energie 
zijn het belangrijkste instrument om de 
doelstellingen in artikel 3 te 
verwezenlijken. Het staat lidstaten vrij 
verschillende steunregelingen voor 
energie uit hernieuwbare bronnen te 
kiezen.

1 bis. Zolang er geen steunregeling is die 
voor de hele EU geldt en om te 
waarborgen dat nationale steunregelingen 
in staat zijn effectief de doelstellingen van 
deze richtlijn te verwezenlijken, moeten 
lidstaten zelf kunnen beslissen of en in 
hoeverre zij toestaan dat energie uit 
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hernieuwbare bronnen die in andere 
lidstaten wordt geproduceerd, gebruik 
mag maken van hun nationale 
steunregeling.

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 het grootste aandeel vormen. Subsidiariteit speelt hierbij 
eveneens een rol.

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Naast de nationale steunregelingen 
en ter bevordering van de flexibiliteit bij 
het verwezenlijken van de nationale 
streefcijfers overeenkomstig artikel 3, 
kunnen de lidstaten gebruik maken van 
een of meer van de volgende 
mogelijkheden om op een vrijwillige basis 
samen te werken:
(a) Lidstaten kunnen besluiten 
overdrachtsadministratiecertificaten af te 
geven overeenkomstig artikel 6 bis, lid 1, 
zodat deze tussen personen overdraagbaar 
zijn. Een dergelijke overdracht en de 
overdracht van de energie waarop het 
overdrachtsadministratiecertificaat 
betrekking heeft, kunnen op hetzelfde 
moment of gescheiden plaatsvinden. Het 
overdragen van 
overdrachtsadministratiecertificaten 
tussen personen is alleen mogelijk als aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:
- de lidstaat die het 
overdrachtsadministratiecertificaat 
afgeeft, heeft zijn verplichte minimale 
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interim-streefcijfers, zoals vermeld in deel 
B van bijlage I, overschreden in de 
periode van twee jaar die onmiddellijk 
voorafgaat aan de periode waarvoor de 
overdracht geldt;
- de overdrachtsadministratiecertificaten 
zijn afgegeven voor energie uit 
hernieuwbare bronnen die is 
geproduceerd door installaties die na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in 
werking zijn gesteld.
(b) Twee of meer lidstaten kunnen 
overeenkomen energie uit hernieuwbare 
bronnen onderling statistisch over te 
dragen om op deze manier de energie mee 
te laten tellen voor hun nationale 
streefcijfers. Het volume dat een lidstaat 
op grond van deze mogelijkheid kan 
overdragen naar andere lidstaten is 
beperkt tot het totale volume van energie 
uit hernieuwbare bronnen dat gebruik 
heeft gemaakt van een steunregeling in de 
betreffende lidstaat. Een lidstaat kan 
energie uit hernieuwbare bronnen alleen 
statistisch overdragen naar een andere 
lidstaat als deze lidstaat voor zijn aandeel 
van energie uit hernieuwbare bronnen 
zijn verplichte minimale interim-
streefcijfer, zoals vermeld in deel B van 
bijlage I, heeft overschreden in de periode 
van twee jaar die onmiddellijk voorafgaat 
aan de periode waarvoor de overdracht 
geldt. Dergelijke overdrachten treden pas 
in werking als alle lidstaten die betrokken 
zijn bij de overdracht, de Commissie 
hiervan op de hoogte hebben gesteld.
(c) Lidstaten kunnen gezamenlijke 
projecten overeenkomen waarbij een of 
meer lidstaten (investerende landen) 
ondersteuning geven aan een project voor 
hernieuwbare energie in een andere 
lidstaat (ontvangend land). In dit geval 
mogen het ontvangende land en het 
investerende land energie uit 
hernieuwbare bronnen onderling 
statistisch overdragen. Het is ook mogelijk 
dat het ontvangende land 
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overdrachtsadministratiecertificaten 
afgeeft voor de energie die in het kader 
van het betreffende project voor 
hernieuwbare energiebronnen wordt 
geproduceerd en deze certificaten 
overdraagt naar de investerende landen. 
Een lidstaat kan op grond van deze 
mogelijkheid c) alleen een ontvangend 
land voor gezamenlijke projecten worden 
als dit land in de periode van twee jaar die 
onmiddellijk voorafgaat aan de periode 
waarvoor het gezamenlijke project is 
overeengekomen, voor zijn aandeel van 
energie uit hernieuwbare bronnen het 
indicatieve traject in deel B van bijlage I 
heeft overschreden met ten minste het 
volume aan energie uit hernieuwbare 
bronnen dat door het betreffende 
gezamenlijke project moet worden 
geproduceerd.
(d) Twee of meer lidstaten kunnen een 
gezamenlijke naleving van hun 
streefcijfers overeenkomen, zoals is 
vermeld in artikel 3, lid 3, bijvoorbeeld 
door het opzetten van 
grensoverschrijdende regelingen of door 
hun steunregelingen open te stellen voor 
energie uit andere lidstaten.
Als twee of meer lidstaten op vrijwillige 
basis overeenkomen om de streefcijfers 
zoals vermeld in lid 1 en 2 van artikel 3 
gezamenlijk te verwezenlijken, worden het 
totale streefcijfer en het verplichte 
interim-streefcijfer gezamenlijk voor de 
betrokken groep lidstaten berekend 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.

Or. en
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Motivering

Het merendeel van de inspanningen om het totale streefcijfer te verwezenlijken zal afkomstig 
moeten zijn van nationale maatregelen. In dit opzicht is het cruciaal dat regeringen in staat 
zijn steunregelingen op te zetten die het beste passen bij de nationale situatie. Overdracht 
tussen personen, statistische overdracht of gezamenlijke grensoverschrijdende regelingen 
kunnen als flexibele instrumenten worden gebruikt door lidstaten die vrijwillig besluiten hun 
respectieve streefcijfers gezamenlijk te verwezenlijken.

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Lidstaten die gebruik maken van 
de mogelijkheden onder a) of d) in lid 1 
ter kunnen besluiten om in afwijking van 
artikel 8 bis, lid 3, exploitanten toe te 
staan aanvragen tot schrapping van 
overdrachtsadministratiecertificaten in te 
dienen bij verschillende bevoegde 
instanties in lidstaten die de dezelfde 
flexibiliteitsmogelijkheden gebruiken.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is nodig om de samenhang tussen artikel 9 en artikel 8 bis te waarborgen.

Amendement 69

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 

2. Lidstaten mogen een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
overdracht van 
overdrachtsadministratiecertificaten naar 
of van personen in andere lidstaten 
opstellen wanneer zonder een dergelijk 
systeem de veilige en evenwichtige 



PE405.949v01-00 58/97 PR\722155NL.doc

NL

gegarandeerd of wanneer de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen, in het gedrang 
komt.

energielevering niet kan worden 
gegarandeerd of wanneer de 
verwezenlijking van de 
milieudoelstellingen die aan de basis van 
hun steunregeling liggen, in het gedrang 
komt of wanneer hun naleving van artikel 
3, lid 1 en lid 2 in gevaar komt.

Or. en

Motivering

Aangezien nationale acties en nationale steunregelingen bij het verwezenlijken van het 
streefcijfer het grootste deel voor hun rekening nemen, moet er worden gewaarborgd dat deze 
goed functioneren.

Amendement 70

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien nationale acties en nationale steunregelingen bij het verwezenlijken van het 
streefcijfer het grootste deel voor hun rekening nemen, moet er worden gewaarborgd dat deze 
goed functioneren.
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Amendement 71

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. en

Motivering

Deze onderdelen van het voorstel van de Commissie zijn niet langer nodig.

Amendement 72

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 
flexibiliteitsinstrumenten tussen lidstaten 
en de kosten en baten daarvan betreft. 
Indien nodig zal zij voorstellen indienen bij 
het Europees Parlement en de Raad.
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Or. en

Motivering

De flexibiliteitsinstrumenten die door deze richtlijn worden gecreëerd, moeten worden 
geëvalueerd.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 10

Amendement

Artikel 10

Gevolgen van de schrapping van garanties 
van oorsprong

Gevolgen van de schrapping 
overdrachtsadministratiecertificaten

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. Als een bevoegd orgaan een 
overdrachtsadministratiecertificaat dat 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

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

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

Or. en

Motivering

Dit artikel verklaart hoe de flexibiliteitsinstrumenten worden bijgehouden.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 
Overdrachtsadministratiecertificaten die 
overeenkomstig artikel 8 bis, lid 4, op 
vrijwillige basis zijn ingediend bij de 
bevoegde instanties, worden niet 
meegerekend als het gaat om het bepalen 
van de naleving van lidstaten van de 
vereisten betreffende streefcijfers in deze 
richtlijn. De gelijkwaardige hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen zal 
derhalve worden afgetrokken 
overeenkomstig a) van lid 1 van dit 
artikel, maar zal bij geen enkele lidstaat 
worden bijgeteld overeenkomstig b) van 
lid 1.

Or. en

Motivering

Dit artikel verklaart hoe de flexibiliteitsinstrumenten worden bijgehouden.
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Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Als een overeenkomst in werking is 
getreden tussen twee of meer lidstaten om 
energie uit hernieuwbare bronnen 
statistisch onderling over te dragen 
overeenkomstig de mogelijkheid die wordt 
vermeld in artikel 9, lid 1 ter, onder c), 
dan hebben dergelijke overdrachten 
hetzelfde effect bij het bepalen van de 
naleving van lidstaten van de vereisten 
betreffende streefcijfers in lid 1 van dit 
artikel in deze richtlijn, als een overdracht 
van een overeenkomstige hoeveelheid 
overdrachtsadministratiecertificaten 
betreffende de respectieve jaren van 
energieproductie.

Or. en

Motivering

Dit artikel verklaart hoe de flexibiliteitsinstrumenten worden bijgehouden.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Directe-boetemechanisme

1. Teneinde een duidelijke en duurzame 
naleving door de lidstaten te waarborgen 
van de bepalingen in deze richtlijn stelt de 
Commissie een directe-boetestelsel voor 
hen vast.
2. De Commissie legt een directe boete op 
aan lidstaten die de doelstellingen van de
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richtlijn niet naleven, door niet te voldoen 
aan de verplichte tussentijdse streefcijfers 
die zijn neergelegd in deel B van bijlage I 
in de onmiddellijk voorafgaande periode 
van twee jaar en die niet kunnen 
aantonen dat ze 
overdrachtsadministratiecertificaten 
hebben ontvangen van een derde lidstaat 
(die zijn streefcijfers heeft overschreden) 
overeenkomstig de artikelen 3 en 9. Bij 
gezamenlijke projecten of gezamenlijke 
nationale plannen van twee of meer 
lidstaten, legt de Commissie gezamenlijke 
boetes op aan lidstaten die deelnemen aan 
de respectieve gezamenlijke uitvoering of 
het gezamenlijke plan, en die niet hebben 
voldaan aan de gezamenlijke verplichte 
trajectstreefcijfers.
3. De Commissie stelt de benodigde 
maatregelen vast om lid 1 uit te voeren, en
in het bijzonder het vaststellen, uiterlijk 
eind 2010, van de noodzakelijke 
richtsnoeren en methoden voor het 
berekenen en verzamelen van niet-
nalevingsboetes, het vaststellen van 
gedetailleerde bepalingen voor de 
administratieve verwerking en het 
instellen van een speciaal fonds waaraan 
deze inkomsten moeten worden 
toegewezen krachtens artikel 18, lid 2 van 
Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen
(toegekende inkomsten). Deze 
uitvoeringsmaatregelen moeten eveneens 
bepalingen bevatten over het beheer en 
gebruik van het fonds om projecten voor 
hernieuwbare energie te ondersteunen in 
lidstaten die hun streefcijfers hebben 
overschreden, en in het algemeen om het 
onderzoek naar, de productie en het 
gebruik van hernieuwbare energie en een 
betere energie-efficiëntie uit te breiden in 
de Europese Unie.
4. De Commissie start een 
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directe-boeteprocedure onmiddellijk nadat 
uit de evaluatie van een verslag over de 
lidstaat de niet-naleving van de 
betreffende lidstaat is gebleken, of nadat 
er op een willekeurig tijdstip bewijzen zijn 
verzameld dat een lidstaat zijn 
verplichtingen niet nakomt.
5. De boete moet worden berekend op 
grond van het tekort aan MWh aan 
hernieuwbare energie van een lidstaat, in 
vergelijking met zijn verplichte 
streefcijfer, en moet op een passend 
niveau worden vastgesteld teneinde voor 
lidstaten een sterke stimulans te bieden 
om te investeren in hernieuwbare energie, 
met als doel het voldoen aan, en zelfs het 
overschrijden van de nationale 
streefcijfers.
6. De maatregelen die zijn ontworpen om 
niet-essentiële elementen van deze 
richtlijn te amenderen, onder andere door 
deze aan te vullen, worden vastgesteld 
overeenkomstig de regelgevingsprocedure 
met toetsing zoals vastgelegd in artikel 5a 
van Besluit 1999/468/EG.
7. Betaling van de boete ontheft de 
lidstaat niet van de verplichting om te 
voldoen aan de verplichte tussentijdse 
streefcijfers die zijn neergelegd in deel B 
van bijlage I en de algemene streefcijfers 
die zijn neergelegd in de derde kolom van 
de tabel in bijlage I. Artikel 4, lid 3 is in 
dit geval eveneens van toepassing.

Or. en

Motivering

Quota's en heffingen worden al lang gebruikt als regelgevingsmiddelen in het EG-recht, nu 
moet er als onderdeel van het milieubeleid ook een boete worden vastgesteld om stimulansen 
voor de naleving door een lidstaat te bieden. Deze moet zodanig worden berekend dat 
lidstaten een sterke stimulans krijgen om te investeren in hernieuwbare energie, teneinde te 
voldoen aan hun streefcijfers en deze zelfs te overtreffen. Volgens huidige economische 
overwegingen zou 90 EUR per gemiste MWh aan hernieuwbare energie een passende basis 
voor een boete zijn.
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Amendement 77

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 dat zij op 
vrijwillige basis jaarlijks een aantal 
overdrachtsadministratiecertificaten 
indienen bij de bevoegde autoriteit van de 
betreffende lidstaat krachtens artikel 8a, 
lid 4, dat overeenkomt met minimaal een 
derde van het aandeel in energie uit 
hernieuwbare bronnen dat is verkocht 
aan eindgebruikers.
Lidstaten nemen alle benodigde stappen 
om de naleving van deze eisen 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.
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Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Artikel 12

Voorschriften en regels Voorschriften, regels en financiën

Or. en

Motivering

Toegang tot financiën is belangrijk in de benodigde ontwikkeling van hernieuwbare energie 
in Europa.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea, inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten er met name op 
toezien dat:

De lidstaten moeten er met name vóór 31 
december 2010 op toezien dat:

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke einddatum voor lidstaten worden vastgesteld om met concrete 
maatregelen te komen voor de administratieve procedures, regelingen en regels ter 
bevordering van hernieuwbare energie.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – tweede alinea  letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  (a bis) er wordt één administratief 
lichaam ingesteld dat verantwoordelijk is 
voor de verwerking van toestemmings-, 
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certificerings- en vergunningaanvragen 
voor installaties voor hernieuwbare 
energie en het verlenen van bijstand aan 
aanvragers;

Or. en

Motivering

Een 'one stop shop' die alle benodigde toestemmingen van de verschillende beheerniveaus 
coördineert, zorgt voor een betere stroomlijning van de investeringen in hernieuwbare 
energie. Elke lidstaat moet een dergelijk administratief lichaam uiterlijk op 31 december 2010 
hebben ingesteld.

Amendement 81

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

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 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) minder omslachtige 
vergunningsprocedures worden opgesteld 
voor kleinere projecten en voor 
gedecentraliseerde installaties voor 
hernieuwbare energie, zoals 
fotovoltaïsche elektriciteit, solaire 
thermale energie, kleine ketels op 
biomassa, kleine biogas-microcogen, 
worden toestemmingen vervangen door 
een eenvoudige melding aan het bevoegde 
overheidslichaam; en

Or. en

Motivering

Een eenvoudige melding in plaats van omslachtige toestemmingsprocedures versnelt de 
penetratie van kleine en gedecentraliseerde installaties voor hernieuwbare energie.

Amendement 83

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 

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 
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niet voorschrijven waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd.

niet voorschrijven waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd 
en mogen nationale markten niet 
uitsluiten.

Or. en

Motivering

Er mag geen nationale technische specificatie worden gebruikt om nationale markten te 
beschermen.

Amendement 84

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

Or. en

Motivering

Lokale en regionale overheden moeten Europese en nationale besluiten met betrekking tot de 
ontwikkeling van hernieuwbare energie uitvoeren en zijn belangrijke spelers bij het vestigen 
van investeringszekerheid door duidelijke regels vast te stellen.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In hun bouwvoorschriften en -regels 4. In hun bouwvoorschriften en -regels 
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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:

eisen de lidstaten dat in nieuwe of 
gerenoveerde gebouwen 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

Verplichte installatie van hernieuwbare energie in alle nieuwe gebouwen en bij belangrijke 
renovaties is belangrijk om de penetratie van hernieuwbare energie te versnellen.

Amendement 86

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lidstaten gaan vanaf 2010 
huisvesting met het concept plus-energie 
proactief bevorderen voor overheids- en 
particuliere gebouwen en gaan gebouwen 
met plus-energie uiterlijk in 2015 
verplichten.
Lidstaten moeten vanaf 2012 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 plus-energie gebruiken.
Daken van alle overheids- of semi-
overheidsgebouwen worden ter 
beschikking gesteld van derden voor de 
investering in installaties voor de 
productie van hernieuwbare energie.
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Or. en

Motivering

De lidstaten coördineren met hun lokale en regionale autoriteiten concepten voor de 
renovatie van het bestaande gebouwenbestand, de modernisering van bestaande of het 
bouwen van nieuwe systemen voor stadsverwarming en -koeling en het geleidelijk invoeren 
van hernieuwbare energie.

Amendement 87

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

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 speciale aandacht besteden aan 
omzettingstechnologieën met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 85% 
voor residentiële en commerciële 
toepassingen en minstens 70% voor 
industriële toepassingen.

Or. en

Motivering

Bij het ontwerpen van nationale steunregelingen moeten lidstaten speciale aandacht besteden 
aan technologieën met de hoogste omzettingsefficiëntie voor biomassa.

Amendement 88

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

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
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Or. en

Motivering

Warmtepompen voor de buitenlucht worden niet beschouwd als een bron van hernieuwbare 
energie. In plaats daarvan worden ze beschouwd als eis voor energie-efficiëntie krachtens 
Richtlijn 2006/32/EG (energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten).

Amendement 89

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van zonne-energie moeten de 
lidstaten stimulansen geven voor 
apparatuur en systemen met een 
omzettingsefficiëntie van minstens 35%.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het idee van de Europese Commissie is contraproductief omdat dit zou discrimineren tegen 
solaire verwarming van warm water zonder glasplaten en tegen grotere solaire 
thuisverwarmingssystemen.

Amendement 90

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 moeten worden gewaarborgd.
Teneinde de financiering van het 
verwezenlijken van het streefcijfer van 
20% te vergemakkelijken, presenteren de 
Europese Commissie en de lidstaten 
uiterlijk in 2009 een analyse en een plan 
die met name zijn gericht op:
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- een beter gebruik van structuurfondsen 
voor hernieuwbare energie;
- beter en meer gebruik van fondsen van 
de Europese Investeringsbank en andere 
openbare financiële instellingen;
- 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 EU, vergelijkbaar met het 
GEEREF-initiatief dat wordt gereserveerd 
voor investeringen in hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie buiten de 
EU.

De Europese Commissie zal met name 
analyseren hoe deze nieuwe 
financieringsmogelijkheden kunnen 
worden gebruikt voor het versnellen van 
de 'projecten voor hernieuwbare energie 
van Europees belang', in het bijzonder 
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 solaire energie in het zuiden 
van de EU en de aangrenzende landen 
volledig te benutten.

Or. en
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Motivering

De inspanning om het algemene streefcijfer van 20% te bereiken kan gemakkelijker worden 
gehaald als de financieringsmogelijkheden waarover de EU-instellingen kunnen beschikken, 
beter worden gebruikt. Deze financiële mogelijkheden moeten vooral helpen om de snelle 
ontwikkeling van de vier projecten van Europees belang op gang te brengen.

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en
warmtepompen. Dergelijke regelingen 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgelegde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig deze criteria zijn 
afgegeven.

3. De lidstaten stellen certificatieregelingen 
op voor installateurs van kleinschalige 
warmwaterketels en verwarmingsketels op 
biomassa, fotovoltaïsche en thermale 
systemen op zonne-energie en geothermale 
systemen. Dergelijke regelingen worden 
gebaseerd op de in bijlage IV vastgelegde 
criteria. Elke lidstaat erkent de certificaten 
die door andere lidstaten overeenkomstig 
deze criteria zijn afgegeven.

Or. en

Motivering

Warmtepompen voor de buitenlucht vallen niet onder de richtlijn hernieuwbare energie. 
Warmtepompen voor geothermale energie vallen hier wel onder.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen en architecten in staat te stellen 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en van stadsverwarming en -
koeling te overwegen bij het plannen, 
ontwerpen, bouwen en renoveren van 

4. De lidstaten stellen richtsnoeren op om 
planologen, 
sociale-woningbouwverenigingen, 
makelaars, lokale besluitvormers en 
architecten in staat te stellen het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen en 
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industriële of residentiële zones. van stadsverwarming en -koeling te 
overwegen bij het plannen, ontwerpen, 
bouwen en renoveren van industriële of 
residentiële zones.

Or. en

Motivering

Alle actoren van de besluitvormingsketens voor gebouwen moeten er bij worden betrokken.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 Artikel 14

Toegang tot het elektriciteitsnet Toegang tot en exploitatie van het net,
pijpleidingen en netwerken van 
stadsverwarming en -koeling

Or. en

Motivering

Toegang tot infrastructuur is belangrijk voor alle vormen van hernieuwbare energie, niet 
alleen voor elektriciteit.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de netwerkinfrastructuur,
nieuwe opslagfaciliteiten en de juiste 
informatie- en communicatiemiddelen aan 
te passen aan de verdere ontwikkeling van 
elektriciteitsopwekking uit duurzame 
energiebronnen, tijdig en in 
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overeenstemming met de streefcijfers die 
zijn neergelegd in de bijlagen 1A en 1B, 
inclusief interconnectoren tussen lidstaten,
evenals derde landen. In hun nationale 
actieplannen beoordelen ze de noodzaak 
om de bestaande infrastructuur uit te 
breiden en/of te versterken teneinde de 
integratie van de hoeveelheden 
hernieuwbare energie te 
vergemakkelijken om het nationale 
streefcijfer voor 2020 te behalen.

Or. en

Motivering

Extra opslagcapaciteit en het gebruik van IT-apparatuur om de netwerkbeheersystemen uit te 
breiden, vergemakkelijken het invoeren van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Onverminderd de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net 
moeten de lidstaten erop toezien dat 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied de 
prioriteitstransmissie en -distributie van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen garanderen. De lidstaten 
en bevoegde regelgevende autoriteiten 
zorgen er ook voor dat elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen voorrang 
krijgt wat de toegang tot het net betreft. De 
exploitanten van netwerksystemen en 
energiemarkten geven bij transmissie van 
elektriciteit voorrang aan installaties die 
gebruik maken van hernieuwbare 
energiebronnen, voor zover de veiligheid 
van het nationale elektriciteitssysteem niet 
in gevaar komt en volgens de 
exploitatieregels die moeten worden 
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goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. 
Afwijkingen van dit beginsel zijn 
uitsluitend mogelijk wanneer de veiligheid 
van het nationale elektriciteitsnetwerk 
wordt bedreigd. De bewijslast voor het niet 
respecteren van het beginsel van 
prioriteitstransmissie ligt bij de 
betreffende netwerkexploitant of 
energiemarkt en moet worden vergezeld 
van een compensatievoorstel voor de 
producent van hernieuwbare energie die 
benadeeld is.
De netwerkexploitant en/of de 
energiemarktbeheerder moet op het 
Internet verslag doen van problemen en 
genomen maatregelen.

Or. en

Motivering

De rol van de nationale regelgevende autoriteiten bij het vaststellen van netwerkregels moet 
worden benadrukt. De bewijslast voor het niet verlenen van toegang met voorrang ligt bij de 
exploitant van het transmissiesysteem of bij de energiemarkt en moet op een heldere manier 
worden gecommuniceerd.

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  2 bis. De lidstaten of de bevoegde 
regelgevende autoriteiten waarborgen dat 
exploitanten van transmissie- of 
distributiesystemen elke twee jaar een 
verslag publiceren met daarin de 
hoeveelheid capaciteit die bij elk 
knooppunt kan worden aangesloten, 
zonder en met beperkingen. In het laatste 
geval moet worden aangegeven wat de 
probabiliteit en de waarschijnlijkheid van 
gedeeltelijke beperkingen zijn.

Or. en
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Motivering

Transparantie over de capaciteit van de verschillende knooppunten van een 
elektriciteitsnetwerk is van essentieel belang voor investeerders.

Amendement 97

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten of de bevoegde 
regelgevende autoriteiten verplichten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen om standaardregels op 
te stellen en te publiceren voor de 
verdeling van de kosten van de technische 
aanpassingen, zoals verbeterde werking 
van het net, die nodig zijn om nieuwe 
producenten die elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen aan het net 
wensen te leveren, op het koppelnet aan te 
sluiten. Deze regels worden uiterlijk 30 
juni 2010 gepubliceerd.

Or. en

Motivering

De dagelijkse werking van het net is iets anders dan netverzwaring.

Amendement 98

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze regels moeten gebaseerd zijn op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met alle kosten 
en baten van de aansluiting van deze 
producenten op het net en met de 
bijzondere omstandigheden van 

Deze regels moeten gebaseerd zijn op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria, waarbij met name 
rekening wordt gehouden met alle kosten 
en baten op de lange termijn van de 
aansluiting van deze producenten op het 
net en met de bijzondere omstandigheden 
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producenten in perifere gebieden en 
gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid. De regels mogen 
voorzien in verschillende 
aansluitingstypes.

van producenten in perifere gebieden en 
gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid. De regels mogen 
voorzien in verschillende aansluitingstypes 
en moeten worden vastgesteld of 
goedgekeurd door de nationale 
regelgevende autoriteit.

Or. en

Motivering

De dagelijkse werking van het net is iets anders dan netverzwaring.

Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in lid 3 vermelde verdeling van 
de kosten wordt opgelegd via een 
mechanisme dat gebaseerd is op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria, waarbij rekening 
wordt gehouden met de baten van de 
aansluitingen voor oorspronkelijk en later 
aangesloten producenten en voor 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen.

Or. en

Motivering

Er is transparantie nodig bij het berekenen van de kosten die worden genoemd in artikel 3.
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Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Lidstaten verplichten exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen om de 
kosten te dragen voor netverzwaring die te 
maken heeft met de uitbreiding van zowel 
groot- als kleinschalige hernieuwbare 
energiebronnen die nodig zijn om het 
minimale nationale streefcijfer uit bijlage 
1 te verwezenlijken. Deze kosten worden 
goedgekeurd door de nationale 
regelgevende autoriteiten en 
doorberekend aan alle 
energieverbruikers.

Or. en

Motivering

In de Europese energiemarkt zou het oneerlijk zijn als investeerders in hernieuwbare energie 
moeten betalen voor het aanpassen van het net terwijl hun concurrenten, de exploitanten van 
geïnstalleerde grootschalige energieopwekking, die kosten konden verhalen op de 
maatschappij tijdens de enorme netuitbreidingen die nodig waren voor hun integratie in de 
jaren zestig tot tachtig.

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten verplichten de exploitanten 
van transmissie- en distributiesystemen om 
elke nieuwe producent die op het net wenst 
te worden aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
een aanbesteding uit te schrijven voor de 

5. De lidstaten of de bevoegde 
regelgevende autoriteiten verplichten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen om elke nieuwe 
producent die op het net wenst te worden 
aangesloten een uitgebreide en 
gedetailleerde raming van de kosten van 
die aansluiting te verschaffen. De lidstaten 
of de bevoegde regelgevende autoriteiten 
mogen producenten van elektriciteit uit 
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aansluitingswerkzaamheden. hernieuwbare energiebronnen die op het 
net wensen te worden aangesloten toestaan 
zelf te zorgen voor de 
aansluitingswerkzaamheden.

Or. en

Motivering

Nationale regelgevende autoriteiten zijn de bevoegde autoriteiten. Investeerders in 
hernieuwbare energie moeten zelf kunnen zorgen voor hun netaansluiting.

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 3 vermelde verdeling van de 
kosten wordt opgelegd via een 
mechanisme dat gebaseerd is op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria, waarbij rekening 
wordt gehouden met de baten van de 
aansluitingen voor oorspronkelijk en later 
aangesloten producenten en voor 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Net zoals in de afgelopen veertig jaar worden de kosten voor het verzwaren en uitbreiden van 
het net gedeeld door alle netgebruikers.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zien erop toe dat de 7. Nationale regelgevende instanties zien 
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vergoedingen voor transmissie en 
distributie geen discriminatie inhouden van 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, met name van elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen die wordt 
geproduceerd in perifere gebieden, zoals 
eilanden, en in gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid.

erop toe dat de vergoedingen voor 
transmissie en distributie geen 
discriminatie inhouden van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen, met name 
van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen die wordt geproduceerd in 
perifere gebieden, zoals eilanden, en in 
gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid.

Or. en

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zien erop toe dat de 
vergoedingen die door exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen in 
rekening worden gebracht voor de 
transmissie en distributie van elektriciteit 
uit installaties die gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen, een 
realistische weergave zijn van de 
kostenvoordelen die kunnen voortvloeien 
uit de aansluiting van die installaties op het 
net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen 
voortvloeien uit het directe gebruik van het 
laagspanningsnet.

8. Nationale regelgevende instanties zien 
erop toe dat de vergoedingen die door
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen in rekening worden 
gebracht voor de transmissie en distributie 
van elektriciteit uit installaties die gebruik 
maken van hernieuwbare energiebronnen, 
een realistische weergave zijn van de 
kostenvoordelen die kunnen voortvloeien 
uit de aansluiting van die installaties op het 
net. Dergelijke kostenvoordelen kunnen 
voortvloeien uit het directe gebruik van het 
laagspanningsnet.

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Europese Commissie en de 
lidstaten ontwikkelen een gecoördineerde 
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aanpak voor de ontwikkeling van offshore 
wind- en zee-energie in de Noordzee en de 
Baltische Zee. Dit plan bevat een 
gestroomlijnde toestemmingsprocedure en 
de benodigde netwerkinfrastructuur, 
zowel offshore als onshore, is een 
prioriteitsproject in het trans-Europees 
netwerk (TEN). 
De Europese Commissie en de lidstaten 
ontwikkelen een gecoördineerde aanpak 
voor de ontwikkeling van 
elektriciteitscapaciteit uit wind- en zonne-
energie in het Middellandse-Zeegebied, in 
landen binnen en buiten de EU. De 
noodzakelijke netwerkinfrastructuur is 
een prioriteitsproject in het trans-
Europees netwerk (TEN).

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van de offshore wind- en zeemogelijkheden in de Noordzee en de Baltische 
zee en de ontwikkeling van zonne- en windenergie in het Middellandse-Zeegebied wordt 
vergemakkelijkt door een gecoördineerde aanpak en moet een prioriteit zijn in het TEN-
initiatief.

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

  8 ter. De lidstaten beoordelen de noodzaak 
om de bestaande infrastructuur voor het 
gasnetwerk uit te breiden om de integratie 
van gas uit hernieuwbare bronnen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

De gasnetwerken moeten worden geopend voor de toevoer van gas uit biomassa teneinde het 
energieverbruik van biogas te maximaliseren door dit te gebruiken op plaatsen waar de vraag 
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naar verwarming en koeling bestaat.

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater. Onverminderd de 
instandhouding van de betrouwbaarheid 
en veiligheid van het gasnet moeten de 
lidstaten erop toezien dat exploitanten van 
transmissie- en distributiesystemen op 
hun grondgebied de transmissie en 
distributie van gas uit hernieuwbare 
energiebronnen garanderen. De kosten 
van de netwerkaansluiting, inclusief de 
schakeling met het aansluitpunt, het 
meetsysteem voor de gasdruk, installaties 
voor de druktoename en de kalibreerbare 
meting, moeten worden gedragen door de 
netwerkexploitant en omgeslagen naar de 
consumenten. Afwijkingen van dit 
beginsel zijn mogelijk wanneer de 
installatie die gas produceert uit 
hernieuwbare energiebronnen meer dan 
15 km verwijderd is van de volgende 
beschikbare gasleiding.
Exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen zorgen ook voor 
toegang met voorrang tot het 
netwerksysteem van gas dat is 
geproduceerd uit hernieuwbare 
energiebronnen, als het gas compatibel is 
met het netwerksysteem.

Or. en

Motivering

Er moet een systeem worden ontworpen voor gas uit hernieuwbare bronnen dat vergelijkbaar 
is met het systeem voor de toegang met voorrang voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.



PR\722155NL.doc 85/97 PE405.949v01-00

NL

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quinquies. De lidstaten verplichten de 
exploitanten van transmissie- en 
distributiesystemen op hun grondgebied 
om de kwaliteitseisen voor gas uit 
hernieuwbare energiebronnen 
beschikbaar te stellen voor de 
netwerkintegratie, op grond van 
transparante en niet-discriminerende 
normen. De netwerkexploitant is 
verantwoordelijk voor geurtoevoeging en 
de kwaliteitsmeting van het gas.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 sexies. De lidstaten bieden financiële 
stimulansen voor de bouw en uitbreiding 
van verwarmingsnetwerken voor de 
transmissie van warmte en koeling uit 
hernieuwbare energiebronnen.

Or. en

Motivering

De grootschalige opname van hernieuwbare energie in verwarming en koeling is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur voor stadsverwarming en 
-koeling. Nationale, regionale en lokale overheden spelen in dit opzicht een cruciale rol.
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Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 septies. De lidstaten nemen de 
benodigde maatregelen om een 
infrastructuur voor stadsverwarming te 
ontwikkelen teneinde de ontwikkeling van 
de productie van centrale verwarming en 
koeling uit grote biomassa-, solaire en 
geothermale faciliteiten mogelijk te 
maken. In hun nationale actieplannen 
beoordelen ze de noodzaak om nieuwe 
infrastructuur te bouwen teneinde de 
integratie van de hoeveelheden centraal 
geproduceerde hernieuwbare verwarming 
en koeling te vergemakkelijken die nodig 
is om het nationale streefcijfer van 2020 
te behalen.

Or. en

Motivering

De grootschalige opname van hernieuwbare energie in verwarming en koeling is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de noodzakelijke infrastructuur voor stadsverwarming en 
-koeling. Nationale, regionale en lokale overheden spelen in dit opzicht een cruciale rol.

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 8 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 octies. De lidstaten ontwikkelen 
verplichte verplichtingen en stimulansen 
voor bestaande en nieuw te bouwen 
netwerken voor stadsverwarming en 
-koeling om de opname van verwarming 
en koeling uit hernieuwbare 
energiebronnen te vergemakkelijken.
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Or. en

Motivering

Het enorme potentieel voor verwarming en koeling op basis van biomassa, geothermische en 
solaire warmte moet sneller in de bestaande of te bouwen infrastructuur voor 
stadsverwarming en -koeling worden opgenomen.

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt B – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in artikel 3, lid 2, vermelde indicatief 
traject moet gebaseerd zijn op de volgende 
aandelen van energie uit hernieuwbare 
bronnen:

Het in artikel 3, lid 2, vermelde verplichte 
minimum tussentijdse streefcijfer moet
gebaseerd zijn op de volgende aandelen 
van energie uit hernieuwbare bronnen:

Or. en

Motivering

Teneinde te waarborgen dat de algemene streefcijfers van de EU en de lidstaten voor 2020 
worden gehaald, moeten er ook verplichte tussentijdse streefcijfers worden vastgesteld. Het 
traject dat wordt voorgesteld volgens deze bijlage 1B start erg langzaam en wacht met de 
grootste opname van hernieuwbare energie tot de laatste jaren voor 2020. Wanneer deze 
curve niet wordt voltooid, wordt het voor de lidstaten erg moeilijk om hun streefcijfer voor 
2020 te halen. In dat opzicht zou het als het absolute benodigde minimum moeten worden 
beschouwd.

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage II – Normalisatieregel voor het 
opnemen van elektriciteit op basis van 

waterkracht in de boekhouding

Bijlage II –

A. Normalisatieregel voor het opnemen 
van elektriciteit op basis van waterkracht 
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in de boekhouding

Voor het opnemen van elektriciteit op basis 
van waterkracht in de boekhouding van een 
bepaalde lidstaat wordt de volgende 
formule toegepast:

Voor het opnemen van elektriciteit op basis 
van waterkracht in de boekhouding van een 
bepaalde lidstaat wordt de volgende 
formule toegepast:

QN(norm) = CN * 15/
14
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Qi QN(norm) = CN * 15/
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waarbij waarbij

N = referentiejaar; N = referentiejaar;

QN(norm) = de genormaliseerde elektriciteit 
die is opgewekt door alle 
waterkrachtcentrales van de lidstaat in jaar 
N, voor boekhoudkundige doeleinden;

QN(norm) = de genormaliseerde elektriciteit 
die is opgewekt door alle 
waterkrachtcentrales van de lidstaat in jaar 
N, voor boekhoudkundige doeleinden;

Qi = de hoeveelheid elektriciteit die in jaar 
i werkelijk is opgewekt door alle centrales 
van de lidstaat, gemeten in GWh;

Qi = de hoeveelheid elektriciteit die in jaar 
i werkelijk is opgewekt door alle centrales 
van de lidstaat, gemeten in GWh;

Ci = de totale geïnstalleerde capaciteit van 
alle centrales van de lidstaat in jaar i, 
gemeten in MW.

Ci = de totale geïnstalleerde capaciteit van 
alle centrales van de lidstaat in jaar i, 
gemeten in MW.

B. Normalisatieregel voor het opnemen 
van elektriciteit op basis van windkracht 
in de boekhouding

Voor het opnemen van elektriciteit op 
basis van windkracht in de boekhouding 
van een bepaalde lidstaat wordt de 
volgende formule toegepast:

waarbij

N = referentiejaar;

QN(norm) = de genormaliseerde elektriciteit 

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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die is opgewekt door alle 
waterkrachtcentrales van de lidstaat in 
jaar N, voor boekhoudkundige 
doeleinden;

Qi = de hoeveelheid elektriciteit die in jaar 
i werkelijk is opgewekt door alle centrales 
van de lidstaat, gemeten in GWh;

Ci = de totale geïnstalleerde capaciteit van 
alle centrales van de lidstaat in jaar i, 
gemeten in MW.

Or. en

Motivering

Net zoals waterkracht kan ook windkracht aanzienlijke variaties in bepaalde jaren vertonen. 
Teneinde de tweejaarlijkse verplichte minimum tussentijdse streefcijfers niet te beïnvloeden, 
moeten de windprestaties worden 'genormaliseerd' om de Europese minimum tussentijdse 
streefcijfers te kunnen vergelijken.
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TOELICHTING

De eeuw van de hernieuwbare energie

Dit verslag wordt geschreven op een moment dat de olieprijs zich rond de 120 USD per vat 
bevindt en de wereldregeringen zich voorbereiden op de klimaatconferentie van Kopenhagen 
in 2009. Het wereldenergieregime bevindt zich in een grote crisis maar, zoals Jeremy Rifkin 
het tekenend beschrijft, deze crisissituatie kan ook nieuwe mogelijkheden opleveren, de derde 
industriële revolutie door de ontwikkeling van technologieën voor het opwekken van zonne-
energie.

De EU kan de industriële leider van deze revolutie zijn onder drie voorwaarden: deze richtlijn 
wordt juist geformuleerd, 'bronnenkennis' en hernieuwbare energie worden naar het hart van 
onze toekomstige energie- en klimaatveiligheidsstrategie gebracht en er worden 
kadervoorwaarden gecreëerd voor vier projecten voor hernieuwbare energie van Europees 
belang, namelijk:

- een strategische alliantie met progressieve steden en regio's voor een bottum-up inzet van 
de enorme diversiteit aan technologieën die wordt beschreven in het verslag voor het 
Europees Parlement “21 renewables energy technologies for the XXI century” en dan met 
name “buildings as power plants cluster”;

- een gecoördineerde aanpak om de enorme hoeveelheid offshore zee- en windenergie in de 
Noordzee en de Baltische Zee op te vangen;

- een kaderplan voor grootschalige renovatie van de steden in Midden- en Oost-Europa 
(gebouwenbestand, stadverwarmingssystemen, openbaar vervoer) in combinatie met het 
geleidelijk invoeren van hun enorm potentieel aan biomassa;

- een partnerschap met de Middellandse-Zeelanden over energie-efficiëntie en solaire 
energiecentrales en windmolenparken.

Deze vier projecten moeten prioriteit krijgen in het TEN-initiatief (herziening van de energie-
infrastructuur) en in de EU-financiering (structuurfonds, EIB,…).

Sommigen zullen tegenwerpen dat een dergelijke strategie te hoge kosten voor de Europese 
economie meebrengt. Maar deze stemmen onderschatten vaak de toekomstige prijs voor olie 
en ze negeren recente wetenschappelijke bevindingen over de enorme indirecte voordelen van 
een snelle penetratie van hernieuwbare energie zoals lagere prijzen op de energiemarkten 
dankzij het effect van een rangorde van prestaties (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2); 
Sensfuß.- 2008 (3)). 

Het standpunt van de rapporteur over het voorstel van de Commissie
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Het voorstel wordt verwelkomd vanwege de manier waarop de streefcijfers zijn vastgesteld, 
d.w.z. de verplichte aard van de streefcijfers zowel op Europees als op nationaal niveau, en 
vanwege het feit dat de verwarmings- en koelingssector eindelijk is geïncorporeerd. Verder 
zijn er ook goede voorstellen gedaan voor het verminderen van administratieve 
belemmeringen voor investeringen in hernieuwbare energie en voor kwesties die met het net 
te maken hebben.

De zwakste punten van het voorstel liggen duidelijk op het gebied van de zogenaamde 
garanties van oorsprong en op het gebied van biobrandstoffen.

De belangrijkste kwesties en veranderingen die door de rapporteur worden voorgesteld

1) Stap voor stap naar de 20% - versterking van de aard van de streefcijfers

Tijdens de Voorjaarstop van 2007 hebben de 27 staatshoofden duidelijk de bindende aard 
benadrukt van hun overeenkomst om het streefcijfer van 20% hernieuwbare energie te halen. 
Wij stellen voor om dit nog duidelijker te maken door een nog meer bindende aard te creëren 
voor de streefcijfers voor 2020 en voor de tussentijdse streefcijfers. Daarnaast vragen we de 
Commissie om een stelsel te introduceren om beter presterende lidstaten een financiële 
beloning te geven, en minder presterende lidstaten een financiële boete. 

2) Nationale kaders zijn belangrijk: de belangrijke rol van actieplannen voor 
hernieuwbare energie

Het Europese succesverhaal over hernieuwbare energie is op dit moment afhankelijk van een 
te klein aantal landen dat effectief beleid heeft ingevoerd. Het voltooien van de nieuwe 
richtlijn is afhankelijk van het uitbreiden van deze positieve ervaringen naar alle EU-landen. 
De snelle inzet van hernieuwbare energie vereist een goed ontwikkeld nationaal kader 
inclusief potentieanalyses, betrouwbare steunregelingen, planning, toegang tot infrastructuur, 
maar ook zachte factoren als een geschikt proces voor het verlenen van toestemming en 
kennis/vaardigheden. 

De teleurstellende resultaten van de nationale actieplannen over energie-efficiëntie als gevolg 
van de losse bewoording in de respectieve richtlijn toont dat het belangrijk is om 
gedetailleerde en ambitieuze blauwdrukken uit de nationale actieplannen vast te leggen en te 
versterken in de tekst van de richtlijn. De Commissie krijgt de bevoegdheid om slecht 
ontworpen nationale actieplannen over hernieuwbare energie te weigeren.

3) Effectieve flexibiliteit in plaats van juridische onzekerheid en onverhoopte winst

Regeringen hebben een wettelijke verplichting om hun nationale streefcijfers te behalen en 
streefcijfers worden vooral behaald door nationale inspanningen, daarom moet het een 
prioriteit zijn om regeringen de controle te laten houden over hun nationale steunregelingen. 
De juridische onzekerheden die voortvloeien uit de flexibiliteitsinstrumenten die door de tekst 
van de Commissie worden geïntroduceerd via het verwarrende en ingewikkelde nieuwe 
concept van garanties van oorsprong zijn uitvoerig geanalyseerd door een aantal juridische 
experts (Neuhoff and others 2008 (4); EFET open letter (5)).
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De drievoudige functie die in artikel 8 aan de garanties van oorsprong wordt gegeven 
(openbaarmaking, ondersteuning voor administratie/handel en streefcijferberekening) 
genereren juridische problemen en ondermijnen nationale steunregelingen door een verplicht 
goed te creëren waarvoor de handel niet kan worden beperkt, zoals voorzien in artikel 9, 
zonder de grondrechten te belemmeren zoals gewaarborgd in de artikelen 28 en 30 van EU-
Verdrag. Dergelijke juridische onzekerheden kunnen mogelijk grote onzekerheden betekenen 
voor investeerders.

Echter, het concept dat de voorkeur heeft van de grote energieproductenten (bijvoorbeeld 
EURELECTRIC) en de handelaren in elektriciteit (EFET) om juridische zekerheid te 
verzekeren door het creëren van een Europese markt voor certificaten van hernieuwbare 
energie is niet de weg vooruit. Een dergelijk plan zou niet alleen de bestaande nationale 
steunregelingen ondermijnen, maar ook een potentiële 30 mld EUR genereren aan 
onverhoopte winst voor handelaren en exploitanten door over te stappen van de 
steunregelingen op basis van een technologiespecifieke gemiddelde prijs naar een marginale 
markt waar het duurste marginale certificaat van hernieuwbare energie de prijs zou bepalen. 
Dit zou de mogelijke 8 mld EUR 'flexibiliteitsbaten' uit de effectbeoordeling van de 
Commissie ver overschrijden. De aanpak van een certificatenmarkt voor heel Europa is 
weerlegd door een aantal wetenschappers (Ragwitz, 2008 (6)), consumenten (bijvoorbeeld 
Duitse chemische industrie) en door een aantal regeringen (bijvoorbeeld Polen, Duitsland, 
Spanje, Griekenland, Frankrijk…).

De oplossing voor dit juridische probleem is het scheiden van de drie functies die aan de 
garanties van oorsprong worden gegeven:

- Garanties van oorsprong moeten worden beperkt tot hun oorspronkelijke functie van 
'openbaarmaking', zoals voorzien in de richtlijn over elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
van 2001 en voor het etiketteren van groene stroom (interne elektriciteitsmarkt). Het systeem 
moet worden verbeterd om de 'dubbele handel' met garanties van oorsprong uit te sluiten en 
om de 'aanvullendheid' van vrijwillige aankopen van groene stroom te waarborgen. Het 
misleiden van consumenten door toe te staan dat goedkope elektriciteit uit bestaande 
waterkrachtcentrales een nieuw etiket 'groene stroom' krijgt, en te suggereren dat er een 
toegevoegde waarde voor de consument is en daarvoor een hogere prijs mag worden 
gevraagd, moet worden beëindigd. 

- Streefcijferberekening moet niet worden uitgevoerd via garanties van oorsprong maar op 
grond van geverifieerde gegevens van EUROSTAT. De vroege beschikbaarheid en 
gedetailleerde gegevens worden aanzienlijk versterkt door de recente overeenkomst over een 
nieuwe EU-verordening voor energiestatistieken.

- Er worden overdrachtsadministratiecertificaten (OAC's) geïntroduceerd voor regeringen die 
flexibiliteit willen bereiken door overdrachten tussen bedrijven en door gezamenlijke 
projecten. Deze OAC's bieden dezelfde faciliteiten zoals voorzien in de tekst van de 
Commissie, maar zonder de juridische onzekerheden. 

4) Aanvullende flexibiliteit creëren om de streefcijfers te halen

De flexibiliteitsstelsels die zijn voorzien in de richtlijn, moeten ook worden uitgebreid. 
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Regeringen moeten de mogelijkheid hebben om samen te werken door het uitwisselen van 
hoeveelheden hernieuwbare energie op basis van energiestatistieken, omdat dit eenvoudiger 
en duurzamer is, tot lagere transactiekosten leidt en kan worden uitgebreid naar alle 
technologieën voor hernieuwbare energie. Twee of meer regeringen kunnen regionaal 
geïntegreerde markten voor hernieuwbare energie creëren door hun streefcijfers en 
steunregelingen te delen. 

De invoer van elektriciteit uit landen die aan de EU grenzen moet worden toegestaan op basis 
van fysieke markten en moet afhankelijk zijn van concrete nationale beleidsdoelstellingen 
voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie van de verkopende landen. Het opstellen van 
een plan om water- of windenergie in te voeren in de EU terwijl in de buurlanden 
steenkoolcentrales worden gebouwd om aan hun behoeften te voldoen, dient noch het 
klimaatbeleid noch het energiezekerheidsbeleid van de EU. Voor Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein als EER-landen zijn de bepalingen van deze richtlijn van toepassing.

Tot slot is het belangrijk om te bedenken dat het grootste en goedkoopste instrument voor de 
'flexibiliteit' voor lidstaten de nationale efficiëntiemaatregelen in gebouwen, vervoer, industrie 
en voor het gebruik van energie zijn. Regeringen moeten hun beleid voor nationale efficiëntie 
koppelen aan het beleid voor hernieuwbare energie. 

5) De ontwikkeling van infrastructuren en de toegang met voorrang tot deze 
infrastructuren zijn belangrijk voor hernieuwbare energie 

We verwelkomen het voorstel van de Commissie om toegang en transmissie met voorrang te 
waarborgen voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit concept moet worden uitgebreid 
naar gas om de toevoer van biogas in de gasleidingen te bevorderen, een concept waardoor 
een zo groot mogelijke biomassaconversie mogelijk wordt.

De richtlijn moet een belangrijk punt regelen van discriminatie tegen investeerders in 
hernieuwbare energie: het niet omslaan van de kosten voor aanpassing van het net voor 
hernieuwbare energie. De netinfrastructuur moet worden aangepast en uitgebreid om het 
enorme potentieel aan wind aan land en op zee te kunnen opvangen en stroom op te wekken 
met verankerde generatoren voor hernieuwbare energie. Dit maakt deel uit van ons 
toekomstig energiesysteem. Waarom zouden deze kosten exclusief moeten worden betaald 
door investeerders in hernieuwbare energie terwijl in de jaren zestig, zeventig en tachtig de 
kostbare netinfrastructuur voor de grote gecentraliseerde systemen niet werd betaald door de 
energiebedrijven?

De ontwikkeling van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling is afhankelijk van 
twee infrastructuren: stadssystemen en gebouwen. Het enorme grootschalige potentieel aan 
biomassa, geothermale en solaire energie is afhankelijk van de uitbreiding van de systemen 
voor stadsverwarming en -koeling. Dit moet een belangrijk onderwerp van deze richtlijn zijn. 
Het begrip infrastructuurontwikkeling moet ook worden uitgebreid naar gebouwen. Het 
raakvlak tussen bouwmaterialen, gedecentraliseerde hernieuwbare energie uit solaire en 
biomassawarmte, slimme meters en netwerken creëert een verandering van paradigma voor 
gebouwen als stroomgeneratoren. Strenge verplichtingen voor de bouwcodes versnellen deze 
ontwikkeling. De daken van openbare gebouwen moeten beschikbaar worden gesteld aan 
derde investeerders in hernieuwbare energie.
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6) Organisatorische innovatie in plaats van bureaucratie

Investeringen worden vaak belemmerd door onnodige en overbureaucratische procedures. 
Regeringen moeten, gebruikmakend van de positieve ervaringen met 'one stop shops' op 
andere beleidsgebieden, coördinerende kantoren opzetten voor het verlenen van toestemming 
voor vooral grootschalige productiefaciliteiten voor energie uit wind en biomassa. Er moet 
een uiterste einddatum voor het verlenen van vergunningen worden geïntroduceerd. 
Gedecentraliseerde kleinere investeringen in hernieuwbare energie moeten niet meer onder 
zware toestemmingsprocedures vallen, maar onder een meldingsstelsel.

De ontwikkeling van hernieuwbare energie vereist ook kennis en vaardigheden. De 
menselijke factor is van belang en de verplichtingen van regeringen om de rol van katalysator 
te spelen voor training en levenslange educatie moet worden versterkt.

7) Van een slecht ontworpen biobrandstof naar een beleid voor duurzaam gebruik van 
energie uit biomassa 

De rapporteur is van mening dat er ampel bewijs is om het verplichte streefcijfer van 10% 
voor brandstoffen uit hernieuwbare energie te laten vallen. De concentratie op brandstoffen 
uit biomassa moet kwalitatief in plaats van puur kwantitatief zijn. Door het gebruik van 
ambitieuze en dynamische duurzaamheidscriteria moet het gebruik van biomassa gericht zijn 
op onbetwistbare gebieden, de zogenaamde 'go'-categorieën en op conversietechnologieën 
zoals biogas en biomassa voor elektriciteit en verwarming die veel efficiënter zijn dan 
biomassabrandstoffen van de eerste en tweede generatie. Een dergelijk beleid maakt het 
bovendien eenvoudiger en goedkoper om het algemene streefcijfer van 20% te behalen.

We hebben een duidelijke hiërarchie nodig voor het gebruik van biomassa voor energie:

A) Definiëren van 'go'-categorieën 
Veel biomassatoepassingen kennen geen problemen en moeten worden aangewezen 
als 'go'-categorieën om de benodigde investeerders aan te trekken. Dit zou gelden 
voor: 
- biomassa uit afvalstromen (organisch gedeelte uit huishoudens en industrie);
- resten (uit landbouw, visserij en bosbouw); 
- gebruik van aangetaste grond, dubbel landgebruik zoals 

biodiversiteit/beheerregimes voor overstroming of bosbranden; en
- nieuwe grondstoffen uit niet-voedsel/voedsel zoals algen.

B) Definiëren van 'no-go'-categorieën 
De beperking van de concurrentie tussen energie en voedsel/veevoeder kan uitsluitend 
worden bereikt door het definiëren van een 'no-go'-categorie, bijvoorbeeld 
biobrandstof. Afhankelijk van de wereldvoedselsituatie, wordt er een volledige 
beperking van het gebruik van bouwland voor energieproductie of een beperking tot 
bepaalde hoeveelheden gevraagd. Het gebruiksniveau wordt jaarlijks vastgesteld door 
de Europese Commissie in overleg met de respectieve verantwoordelijke organisaties 
als FAO, UNDP en het Wereldvoedselprogramma.
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C) Definiëren van 'no-go'-gebieden
'No-go'-gebieden staan voor speciale gebieden die niet worden gebruikt. Bescherming 
van de biodiversiteit of van landschappen met een culturele waarde kan alleen worden 
bereikt door een strikt bottum-up beschermingsregime. Hiervoor zijn inspanningen 
buiten deze richtlijn nodig om de internationale afspraken over biodiversiteit en 
voorstellen om de ontbossing wereldwijd te stoppen, te versterken.

D) Definiëren van strenge duurzaamheidscriteria

Er moet een reeks duurzaamheidscriteria worden gedefinieerd, in het bijzonder:

- Er moet een dynamische broeikasgasdrempel worden geïntroduceerd (die 
algemene minimum broeikasbesparingen vereist) die ten minste op 55 of 60% aan 
broeikasgasbesparingen gericht moet zijn, gecombineerd met een systeem, zoals 
het systeem dat is voorzien in de richtlijn over brandstofkwaliteit, dat een 
financiële stimulans creëert voor de best presterende broeikasgasbrandstoffen. De 
indirecte verandering in landgebruik moet ook deel uitmaken van deze 
methodologie.

- Minimumeisen voor 'goede landbouwpraktijken' moeten specifieker zijn dan het 
voorgestelde regime van randvoorwaarden (met name voor het gebruik van water, 
pesticiden en meststoffen). Het voorstel van de Commissie voor het gebruik van 
het bestaande regime van randvoorwaarden is te vaag om te worden toegepast op 
invoer uit andere dan de EU-27-landen en creëert een concurrentienadeel voor EU-
landbouwers.

- Sociale criteria om bijvoorbeeld kleine boeren in derde-wereldlanden te 
beschermen.

De details over de duurzaamheidscriteria worden gedefinieerd in nauw partnerschap met de 
heer Wijkman (EVP), de opsteller van het ENVI-standpunt over hernieuwbare energie en met 
mevrouw Corbey (PSE), de rapporteur voor de richtlijn over brandstofkwaliteit (Commissie 
ENVI).
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