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Amendement 18
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Voorstel tot verwerping

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid 
verzoekt de bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie om voor 
te stellen het voorstel van de Commissie in 
te trekken.

Or. it

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn vormt een inbreuk op artikel 192, lid 2, tweede alinea VWEU en is 
strijdig met de conclusies van de buitengewone bijeenkomst van de Energieraad van 4 februari 
2011. Artikel 3, juncto de artikelen 10 en 19, lid 7, is strijdig met de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid, omdat daarin bindende nationale doelstellingen in het vooruitzicht worden 
gesteld op het gebied van energie-efficiëntie en de technologie die bij het nastreven ervan moet 
worden gebruikt.

Amendement 19
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie wordt geconfronteerd met 
ongekende uitdagingen die voortvloeien uit 
de verhoogde afhankelijkheid van energie-
invoer en schaarse energiebronnen, en met 
de noodzaak om de klimaatverandering te 
beperken en de economische crisis te 
overwinnen. Energie-efficiëntie is een 
nuttige manier om het hoofd te bieden aan 
deze uitdagingen. Het verbetert de 
energievoorzieningszekerheid van de Unie 
doordat het primaire energieverbruik en de 
energie-invoer daalt. Het helpt de 
broeikasgasemissies op een 
kostenefficiënte manier te verminderen en 
zo de klimaatverandering te temperen. De 

(1) De Unie wordt geconfronteerd met 
ongekende uitdagingen die voortvloeien uit 
de verhoogde afhankelijkheid van energie-
invoer en schaarse energiebronnen, en met 
de noodzaak om de klimaatverandering te 
beperken en de economische crisis te 
overwinnen. Energie-efficiëntie is een 
nuttige manier om het hoofd te bieden aan 
deze uitdagingen. Het verbetert de 
energievoorzieningszekerheid van de Unie 
doordat het primaire energieverbruik en de 
energie-invoer dalen. Het helpt de 
broeikasgasemissies op een 
kostenefficiënte manier te verminderen en 
zo de klimaatverandering te temperen. De 
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verschuiving naar een energie-efficiënte 
economie moet ook de verspreiding van 
innovatieve technologische oplossingen 
versnellen en het concurrentievermogen 
van de industrie in de Unie verbeteren. Dit 
zal de economische groei stimuleren en 
banen van hoge kwaliteit scheppen in 
verschillende sectoren die met energie-
efficiëntie verband houden.

verschuiving naar een energie-efficiënte 
economie moet ook de verspreiding van 
innovatieve technologische oplossingen 
versnellen en het concurrentievermogen 
van de industrie in de Unie verbeteren. Dit 
zal de economische groei stimuleren en 
banen van hoge kwaliteit scheppen in 
verschillende sectoren die met energie-
efficiëntie verband houden, banen die de 
internationale concurrentie op de 
middellange en lange termijn het hoofd 
kunnen bieden.

Or. en

Motivering

Energie-efficiëntie kan, mits goed uitgevoerd, banen scheppen op lokaal niveau, die op de 
middellange en lange termijn behouden kunnen blijven en waarmee internationale concurrentie 
het hoofd kan worden geboden.

Amendement 20
Christa Klaß, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In deze context moet er specifieke 
nadruk worden gelegd op lokale Europese 
producenten en het mkb die hoge 
kwaliteitsnormen voor hun producten en 
diensten hanteren. De Europese Unie 
moet daartoe de invoer uit derde landen 
doeltreffend controleren om te 
garanderen dat dergelijke producten en 
diensten aan dezelfde hoge 
kwaliteitsnormen voldoen als de 
producten van lokale producenten en 
dienstverleners in de Europese Unie.

Or. en

Amendement 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In zijn resolutie van 15 december 2010 
over de herziening van het energie-
efficiëntieactieplan19 heeft het Europees 
Parlement er bij de Commissie op 
aangedrongen om in haar herziene energie-
efficiëntieactieplan maatregelen op te 
nemen om de kloof te dichten en zo de 
globale energie-efficiëntiedoelstelling van 
de EU in 2020 te bereiken.

(5) In zijn resolutie van 15 december 2010 
over de herziening van het energie-
efficiëntieactieplan heeft het Europees 
Parlement er bij de Commissie op 
aangedrongen om in haar herziene energie-
efficiëntieactieplan een bindende energie-
efficiëntiedoelstelling op te nemen, naast
maatregelen om de kloof te dichten en zo 
de globale energiebesparingsdoelstelling
van de EU in 2020 te bereiken.

Or. en

Amendement 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie1 van 22 juni 2011 bleek dat 
bindende nationale energie-
efficiëntiestreefwaarden voor het primaire 
energieverbruik beter zouden werken dan 
indicatieve nationale energie-
efficiëntiestreefwaarden om het algemene 
Europese energie-efficiëntiestreefcijfer 
van 20% te bereiken. Daarnaast werd in 
de effectbeoordeling aangegeven dat 
bindende streefcijfers lidstaten meer 
flexibiliteit geven om de 
energiebesparingsmaatregelen aan hun 
nationale omstandigheden aan te passen.
1 SEC(2011)0779.

Or. en

Amendement 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze context moet het wettelijk 
kader van de Unie voor energie-efficiëntie 
worden bijgewerkt met een richtlijn die 
gericht is op het globale energie-
efficiëntiestreefcijfer van 20% besparing 
op het primaire energieverbruik in de Unie 
in 2020 en die ook na 2020 verdere 
verbeteringen van de energie-efficiëntie 
nastreeft. Met het oog hierop moet deze 
richtlijn een gemeenschappelijk kader 
creëren om de energie-efficiëntie binnen de 
Unie te bevorderen en specifieke acties 
vastleggen om een aantal voorstellen van 
het energie-efficiëntieplan 2011 uit te 
voeren en de resterende aanzienlijke 
marges voor energiebesparing te benutten.

(10) In deze context moet het wettelijk 
kader van de Unie voor energie-efficiëntie 
worden bijgewerkt met een richtlijn die 
gericht is op het globale energie-
efficiëntiestreefcijfer van 20% besparing 
op het primaire energieverbruik in de Unie 
in 2020 en die aanvullende energie-
efficiëntiestreefcijfers vaststelt voor 2025 
en 2030. Met het oog hierop moet deze 
richtlijn een gemeenschappelijk kader 
creëren om de energie-efficiëntie binnen de 
Unie te bevorderen en specifieke acties 
vastleggen om een aantal voorstellen van 
het energie-efficiëntieplan 2011 uit te 
voeren en de resterende aanzienlijke 
marges voor energiebesparing te benutten.

Or. en

Amendement 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet slaagt, 
zal het echter nodig zijn het beleidskader te 
verstevigen door toevoeging van een 
systeem van bindende doelstellingen. 
Daarom moeten de lidstaten in een eerste 
fase een reeks nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers, -regelingen en -
programma's opstellen. Het is aan hen om 
uit te maken of deze streefcijfers op hun 
grondgebied bindend dan wel indicatief 
zijn. In een tweede fase moeten deze 
streefcijfers en de individuele inspanningen 

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet slaagt, 
zal het echter nodig zijn het beleidskader te 
verstevigen door toevoeging van een 
systeem van bindende doelstellingen. 
Daarom moeten de lidstaten in een eerste 
fase een reeks nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers, -regelingen en -
programma's opstellen. Het is aan hen om 
uit te maken of deze streefcijfers op hun 
grondgebied bindend dan wel indicatief 
zijn. In een tweede fase moeten deze 
streefcijfers en de individuele inspanningen 
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van elke lidstaat geëvalueerd worden door 
de Commissie, samen met gegevens over 
de gemaakte vorderingen, om na te gaan 
hoe waarschijnlijk het is dat het globale 
streefcijfer van de Unie gehaald wordt en 
in hoeverre de individuele inspanningen 
volstaan om het gemeenschappelijke doel 
te bereiken. Daarom moet de Commissie 
de uitvoering van nationale energie-
efficiëntieprogramma's van nabij volgen 
via het herziene wetgevingskader en 
binnen het Europa 2020-proces. Indien 
deze evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk niet 
gehaald wordt, moet de Commissie 
verplichte nationale streefcijfers voor 
2020 voorstellen, rekening houdend met de 
individuele vertrekpunten van de lidstaten, 
hun economische prestaties en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

van elke lidstaat geëvalueerd worden door 
de Commissie, samen met gegevens over 
de gemaakte vorderingen, om na te gaan 
hoe waarschijnlijk het is dat het globale 
streefcijfer van de Unie gehaald wordt en 
in hoeverre de individuele inspanningen 
volstaan om het gemeenschappelijke doel 
te bereiken. Daarom moet de Commissie 
de uitvoering van nationale energie-
efficiëntieprogramma's van nabij volgen 
via het herziene wetgevingskader en 
binnen het Europa 2020-proces. Indien 
deze evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk niet 
gehaald wordt, moet de Commissie 
aanvullende maatregelen voor 2020 
voorstellen, rekening houdend met de 
individuele vertrekpunten van de lidstaten, 
hun economische prestaties en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

Or. fi

Amendement 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet slaagt, 
zal het echter nodig zijn het beleidskader 
te verstevigen door toevoeging van een 
systeem van bindende doelstellingen. 
Daarom moeten de lidstaten in een eerste 
fase een reeks nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers, -regelingen en -
programma's opstellen. Het is aan hen om 
uit te maken of deze streefcijfers op hun 
grondgebied bindend dan wel indicatief 
zijn. In een tweede fase moeten deze 

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Door verplichte nationale 
energiebesparingsstreefwaarden vast te 
stellen, dat is gebaseerd op een 
mechanisme van gedeelde inspanning van 
de lidstaten, kan de Unie de vervulling 
van de EU-brede 
energiebesparingsdoelstelling 
veiligstellen, hetgeen essentieel is voor het 
klimaatbeleid, het concurrentievermogen, 
de groene transformatie en het creëren 
van werkgelegenheid. Tegelijkertijd zou 
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streefcijfers en de individuele 
inspanningen van elke lidstaat 
geëvalueerd worden door de Commissie, 
samen met gegevens over de gemaakte 
vorderingen, om na te gaan hoe 
waarschijnlijk het is dat het globale 
streefcijfer van de Unie gehaald wordt en 
in hoeverre de individuele inspanningen 
volstaan om het gemeenschappelijke doel 
te bereiken. Daarom moet de Commissie 
de uitvoering van nationale energie-
efficiëntieprogramma's van nabij volgen 
via het herziene wetgevingskader en 
binnen het Europa 2020-proces. Indien
deze evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk 
niet gehaald wordt, moet de Commissie 
verplichte nationale streefcijfers voor 
2020 voorstellen, rekening houdend met 
de individuele vertrekpunten van de 
lidstaten, hun economische prestaties en 
de vroegtijdig ondernomen actie.

een dergelijke benadering het voordeel 
hebben dat de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om de energie-
efficiëntiemaatregelen aan hun nationale 
omstandigheden en prioriteiten aan te 
passen.

Or. en

Amendement 26
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet slaagt, 
zal het echter nodig zijn het beleidskader 
te verstevigen door toevoeging van een 
systeem van bindende doelstellingen.
Daarom moeten de lidstaten in een eerste 
fase een reeks nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers, -regelingen en -
programma's opstellen. Het is aan hen om 
uit te maken of deze streefcijfers op hun 

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale maatregelen, op basis 
van bindende nationale streefwaarden, ter 
bevordering van de energie-efficiëntie in 
verschillende domeinen. Daarom moeten 
de lidstaten in een eerste fase een reeks 
bindende nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers, -regelingen en -
programma's opstellen, die is gebaseerd op 
duidelijke afspraken inzake de verdeling 
van de inspanning. Daarom moet de 
Commissie de uitvoering van nationale 
energie-efficiëntieprogramma's van nabij 
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grondgebied bindend dan wel indicatief 
zijn. In een tweede fase moeten deze 
streefcijfers en de individuele 
inspanningen van elke lidstaat 
geëvalueerd worden door de Commissie, 
samen met gegevens over de gemaakte 
vorderingen, om na te gaan hoe 
waarschijnlijk het is dat het globale 
streefcijfer van de Unie gehaald wordt en 
in hoeverre de individuele inspanningen 
volstaan om het gemeenschappelijke doel 
te bereiken. Daarom moet de Commissie 
de uitvoering van nationale energie-
efficiëntieprogramma's van nabij volgen 
via het herziene wetgevingskader en 
binnen het Europa 2020-proces. Indien 
deze evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk 
niet gehaald wordt, moet de Commissie 
verplichte nationale streefcijfers voor 
2020 voorstellen, rekening houdend met 
de individuele vertrekpunten van de 
lidstaten, hun economische prestaties en 
de vroegtijdig ondernomen actie.

volgen via het herziene wetgevingskader 
en binnen het Europa 2020-proces.

Or. en

Amendement 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt. 
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt. 
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend dat 
elke lidstaat zijn eigen kostenefficiënte en 
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voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen 27. De verplichting om
overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

overigens doeltreffende maatregelen 
gericht op energiebesparing en efficiënter 
energiegebruik bepaalt voor gebouwen die 
eigendom zijn van de overheid om zo hun 
energieprestaties te verbeteren. Dit 
renovatietempo mag geen afbreuk doen aan 
de verplichtingen met betrekking tot bijna-
energieneutrale gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen 27. De energiebesparings- en 
energie-efficiëntiemaatregelen voor
overheidsgebouwen zijn een aanvulling op 
de bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties. Bouwmaterialen 
spelen ook een cruciale rol, want een 
steeds groter deel van het totale 
energieverbruik van gebouwen ontstaat in 
de bouwfase. Bevordering in heel Europa 
van het gebruik van koolstofarme 
bouwmaterialen, zoals hout, vermindert 
de door de bouw veroorzaakte milieulast.

Or. fi

Motivering

De energie-efficiëntierichtlijn moet ook kostenefficiëntie bevorderen. De overheidsfinanciën van 
de lidstaten lijden onder overbodige en kosteninefficiënte renovaties. Tegelijkertijd met de 
normale renovatie met betrekking tot de levenscyclus van een gebouw moeten uitvoerige 
energie-efficiëntieverbeteringen worden aangebracht. Er moet in de richtlijn ook rekening 
worden gehouden met bouwmaterialen.

Amendement 28
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
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gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt. 
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 
voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen 27. De verplichting om 
overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt. 
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Om dit te garanderen, is het van 
essentieel belang dat er in deze richtlijn 
een langetermijnvisie wordt gehanteerd 
en routekaarten worden opgesteld om het 
energieverbruik in zowel particuliere als 
overheidsgebouwen in 2050 drastisch te 
verminderen. Gebouwen die in handen zijn 
van of worden gebruikt door de overheid 
nemen een aanzienlijk aandeel van het 
gebouwenbestand voor hun rekening en 
zijn erg zichtbaar in het openbare leven. 
Het is dan ook passend om een
langetermijndoelstelling en een jaarlijks
energiebesparingstempo te bepalen voor 
alle gebouwen die eigendom zijn van of 
worden gebruikt door de overheid. Voor 
deze maatregel zijn een verhoogd
renovatietempo en ingrijpende renovaties 
nodig die geen afbreuk mogen doen aan de 
verplichtingen met betrekking tot bijna-
energieneutrale gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen, maar die het juist makkelijker 
moeten maken om aan deze 
verplichtingen te voldoen. De verplichting 
om overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. en

Amendement 29
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt. 
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 
voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen 27. De verplichting om 
overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt. 
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 
voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen27. De verplichting om 
overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties. Daarbij dient 
speciale aandacht te worden besteed aan 
de zorg voor een goede luchtkwaliteit in 
gesloten ruimten, bijvoorbeeld door 
middel van passende eisen voor ventilatie 
en het gebruik van koolstofarme 
bouwmaterialen, bouwinstallaties en 
andere bij de bouw betrokken producten. 
Als de energie-efficiëntiemaatregelen 
overheidsgebouwen betreffen, zoals 
kinderdagverblijven, kleuterscholen of 
basisscholen, moet er een beoordeling van 
de gezondheidseffecten worden 
uitgevoerd.

Or. en
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Motivering

Europeanen brengen het grootste deel van hun tijd binnen door. De kwaliteit van de binnenlucht 
is een beslissende factor voor de gezondheid en speelt mee bij het ontstaan van chronische 
ziekten als astma en allergieën. Wanneer bestaande gebouwen renovaties ondergaan voor betere 
energieprestaties, moeten ook de mogelijke gezondheidsrisico's worden aangepakt, dat wil 
zeggen de risico's die voortkomen uit onvoldoende ventilatie vanwege een hogere luchtdichtheid 
en schadelijke uitstoot van bouwmaterialen en andere bij de bouw betrokken producten.

Amendement 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. De Commissie moet evenwel via 
een gedelegeerde handeling de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
lidstaat in de toekomst de in een andere 
lidstaat gerealiseerde energiebesparingen 
kan erkennen. Om deze voldoende 
ambitieus te maken, is het goed dat 
dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op 
het niveau van de Unie, terwijl de 
lidstaten toch voldoende flexibiliteit 
krijgen om rekening te houden met de 
nationale organisatie van de marktspelers, 
de specifieke context van de energiesector 
en de gewoonten van de eindafnemers. 
Het gemeenschappelijke kader moet 

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. Het gemeenschappelijke kader 
moet energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
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energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act"28 legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act"28 legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en

Motivering

Een systeem van wederzijdse erkenning van energiebesparingen zou in feite betekenen dat 
consumenten in de ene lidstaat uiteindelijk betalen voor besparingen die meetellen voor een 
doelstelling in een andere lidstaat. Dat is niet eerlijk, aangezien consumenten in alle lidstaten 
hiervan moeten profiteren. Het kan ook leiden tot strategisch gedrag van energiebedrijven.

Amendement 31
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om het energiebesparingspotentieel te 
benutten in bepaalde marktsegmenten 
waarin energieaudits in het algemeen niet 
commercieel worden aangeboden (zoals 
huishoudens of kleine en middelgrote 
ondernemingen), dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat dergelijke audits beschikbaar 
zijn. Regelmatige energieaudits moeten 
verplicht zijn voor grote ondernemingen, 

(19) Om het energiebesparingspotentieel te 
benutten in bepaalde marktsegmenten 
waarin energieaudits in het algemeen niet 
commercieel worden aangeboden (zoals 
huishoudens of kleine en middelgrote 
ondernemingen), dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat dergelijke audits beschikbaar 
en betaalbaar zijn. Regelmatige 
energieaudits moeten verplicht zijn voor 
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aangezien de energiebesparingen daar 
aanzienlijk kunnen zijn.

grote ondernemingen, aangezien de 
energiebesparingen daar aanzienlijk 
kunnen zijn.

Or. en

Amendement 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 
besparingsvoordelen van deze innovaties 
zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen weergeven en 
regelmatig facturen krijgen die gebaseerd 
zijn op het werkelijke verbruik;

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 
besparingsvoordelen van deze innovaties 
zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen weergeven en 
regelmatig facturen krijgen die gebaseerd 
zijn op het werkelijke verbruik; toch 
zouden zulke meters alleen geïnstalleerd 
moeten worden als het voordeel ervan 
opweegt tegen de installatiekosten, en 
deze kosten geen aanzienlijke belasting 
voor de eindgebruiker vormen;

Or. lt

Amendement 33
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De meeste EU-ondernemingen zijn 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo of mkb). Zij vertegenwoordigen een 
enorm energiebesparingspotentieel voor de 
EU. Om kmo's/het mkb te helpen energie-

(27) De meeste EU-ondernemingen zijn 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo of mkb). Zij vertegenwoordigen een 
enorm energiebesparingspotentieel voor de 
EU. Om kmo's/het mkb te helpen energie-
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efficiëntiemaatregelen vast te stellen, 
moeten de lidstaten een gunstig kader 
uitwerken dat hen technische bijstand en
gerichte informatie biedt.

efficiëntiemaatregelen vast te stellen, 
moeten de lidstaten een gunstig kader 
uitwerken dat hun technische bijstand,
gerichte informatie en vereenvoudigde 
procedures en aanvraagformulieren biedt 
om subsidies aan te vragen en/of een 
verzoek in te dienen om te worden 
aangesloten op het nationale energienet.

Or. en

Amendement 34
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële 
emissies29 beschouwt energie-efficiëntie 
als een van de criteria om de beste 
beschikbare technieken te bepalen. Deze 
moeten het ijkpunt vormen voor de 
vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
vallen, inclusief stookinstallaties met een 
totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. 
Die richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften 
inzake energie-efficiëntie op te leggen 
voor verbrandingseenheden of andere 
eenheden die ter plaatse kooldioxide 
uitstoten, voor de activiteiten vermeld in 
bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 oktober 2003 tot vaststelling van een 
regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap30.Om ervoor te zorgen dat 
er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 

Schrappen
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moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in 
Beschikking 2007/74/EG van de 
Commissie van 21 december 200631.
__________________
31. PB L 32 van 6.2.2007, blz. 183.

Or. it

(Zie het amendement tot schrapping van artikel 19, lid 5.)

Amendement 35
János Áder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële 
emissies [29] beschouwt energie-efficiëntie 
als een van de criteria om de beste 
beschikbare technieken te bepalen. Deze 
moeten het ijkpunt vormen voor de 
vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
vallen, inclusief stookinstallaties met een 

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële 
emissies [29] beschouwt energie-efficiëntie 
als een van de criteria om de beste 
beschikbare technieken te bepalen. Deze 
moeten het ijkpunt vormen voor de 
vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
vallen, inclusief stookinstallaties met een 
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totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap30. Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 
moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking
2007/74/EG van de Commissie van 
21 december 200631.

totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap30. Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte moeten de 
feitelijke energie-efficiëntieniveaus 
gemonitord en vergeleken worden met de 
relevante energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in 
Beschikking 2007/74/EG van de 
Commissie van 21 december 200631.

Or. en

Amendement 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er moeten voldoende betrouwbare 
professionals met deskundigheid op het 
vlak van energie-efficiëntie beschikbaar 
zijn om ervoor te zorgen dat deze richtlijn 
doelmatig en tijdig uitgevoerd wordt, 
bijvoorbeeld bij de naleving van de 
vereisten met betrekking tot energieaudits 
en de tenuitvoerlegging van de regelingen 
voor energie-efficiëntieverplichtingen. 
Hiervoor moeten de lidstaten 
certificatieregelingen opstellen voor de 
aanbieders van energiediensten, 
energieaudits en andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 37
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er moeten voldoende betrouwbare 
professionals met deskundigheid op het 
vlak van energie-efficiëntie beschikbaar 
zijn om ervoor te zorgen dat deze richtlijn 
doelmatig en tijdig uitgevoerd wordt, 
bijvoorbeeld bij de naleving van de 
vereisten met betrekking tot energieaudits 
en de tenuitvoerlegging van de regelingen 
voor energie-efficiëntieverplichtingen. 
Hiervoor moeten de lidstaten 
certificatieregelingen opstellen voor de 
aanbieders van energiediensten, 
energieaudits en andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie.

(30) Er moeten voldoende betrouwbare 
professionals met deskundigheid op het 
vlak van energie-efficiëntie beschikbaar 
zijn om ervoor te zorgen dat deze richtlijn 
doelmatig en tijdig uitgevoerd wordt, 
bijvoorbeeld bij de naleving van de 
vereisten met betrekking tot energieaudits 
en de tenuitvoerlegging van de regelingen 
voor energie-efficiëntieverplichtingen. 
Hiervoor moeten de lidstaten 
certificatieregelingen opstellen voor de 
aanbieders van energiediensten, 
energieaudits en andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie. De 
lidstaten moeten erop toezien dat zij zich 
houden aan de door de Commissie 
voorgestelde verplichte mijlpaaleisen voor 
certificering.

Or. en
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Amendement 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) De nodige verbetering van de 
energie-efficiëntie zal zonder een 
ingrijpende mentaliteitsverandering in de 
samenleving niet bereikt kunnen worden. 
De kinderen van vandaag zijn de 
werknemers, ingenieurs, architecten, 
ondernemers en energiegebruikers van 
morgen. De besluiten die zij zullen 
nemen, zullen van invloed zijn op de wijze 
waarop de samenleving in de toekomst 
energie gaat produceren en gebruiken. In 
het licht daarvan speelt energie-educatie 
een belangrijke rol, want daarmee kan de 
volgende generaties worden uitgelegd hoe 
zij door hun manier van leven en hun 
eigen gedrag bij kunnen dragen aan een 
efficiënt energiegebruik. De lidstaten 
moeten derhalve adequate maatregelen 
nemen ter bevordering van energie-
educatie op school, met name wat betreft 
de kennis hoe ieder individu door zijn 
eigen gedrag kan bijdragen aan een 
efficiënter en duurzamer energiegebruik.

Or. de

Motivering

Als we een duurzaam energiebeheer willen bevorderen, moeten we bij de volgende generaties 
beginnen. Bij de toekomstige generaties ligt een enorm besparingspotentieel, als kinderen reeds 
op jonge leeftijd wordt geleerd energie op verantwoorde wijze te gebruiken.

Amendement 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Overeenkomstig de 
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wetsvoorstellen van de Commissie van 
6 oktober 2011 over de toekomst van het 
Europese cohesiebeleid zal de financiële 
steun uit de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds aan energie-efficiëntie in de 
periode 2014-2020 waarschijnlijk 
aanzienlijk toenemen ten opzichte van de 
periode 2007-2013. Deze financiering zal 
bepalend zijn voor het welslagen van de 
doelstellingen van deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De Commissie en de lidstaten 
verbinden zich tot het opzetten van 
programma's voor onderzoek naar 
technologieën die in alle opzichten 
geschikt zijn voor historische gebouwen 
wat betreft het gebruik van hernieuwbare 
energie en de installatie van slimme 
meters en andere technologieën die in 
dergelijke gebouwen geïnstalleerd moeten 
worden, waarbij zij zich ertoe verplichten 
de resultaten van reeds uitgevoerde 
onderzoeken bekend te maken.

Or. es

Amendement 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33 ter (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) Gezien het specifieke karakter van 
historische gebouwen zou het 
noodzakelijk zijn een onderzoeksspoor uit 
te werken ten aanzien van de afwijkende 
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energiekosten, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kwaliteit van de isolatie 
van traditionele gebouwen, de aanpassing 
daarvan aan de omgeving en de goede 
praktijken die de samenleving destijds 
heeft toegepast voor het gebruik en de 
functie van deze gebouwen.

Or. es

Amendement 42
Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Bij het streven naar de 20%-energie-
efficiëntiedoelstelling zal de Commissie het 
effect moeten nagaan van nieuwe 
maatregelen op Richtlijn 2003/87/EG tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten (ETS) 
om de stimulansen in de regeling waarbij
koolstofarme investeringen worden 
beloond, te handhaven en de onder de 
regeling vallende sectoren voor te bereiden
op de innovaties die in de toekomst nodig 
zullen zijn.

(34) Het streven naar de 20%-energie-
efficiëntiedoelstelling zou tot een 
verminderde vraag naar EU-ETS-
emissierechten kunnen leiden en 
verstoringen in de Europese koolstofprijs 
met zich mee kunnen brengen. De 
Commissie voert een effectbeoordeling uit 
inzake het effect dat de nieuwe 
maatregelen op Richtlijn 2003/87/EG tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten (ETS) 
zullen hebben, om stimulansen in de 
regeling te creëren die de aanzet geven tot 
nieuwe energie-efficiëntiemaatregelen, 
koolstofarme investeringen belonen, en de 
onder de regeling vallende sectoren 
voorbereiden op de innovaties die in de 
toekomst nodig zullen zijn.

Or. en

Amendement 43
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Om een kader te bieden voor 
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verbeteringen van de energie-efficiëntie 
op lange termijn dat verenigbaar is met de 
doelstelling van de Europese Raad om de 
uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 
80-95% te verminderen, is het 
noodzakelijk de lineaire factor krachtens 
Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van 
een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten, bij te stellen.

Or. en

Amendement 44
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Krachtens Richtlijn 2006/32/EG 
moeten de lidstaten met ingang van 2016 
een algemene nationale indicatieve 
energiebesparingsstreefwaarde van 9%
vaststellen en ernaar streven deze te 
verwezenlijken door energiediensten en 
andere maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te ontwikkelen. Deze 
richtlijn stelt dat het tweede energie-
efficiëntieplan dat door de lidstaten werd 
vastgesteld in voorkomend geval en waar 
nodig moet worden gevolgd door 
Commissievoorstellen voor extra 
maatregelen, waaronder de uitbreiding 
van de toepassingsperiode van 
streefcijfers. Indien een verslag 
concludeert dat er onvoldoende 
vooruitgang is geboekt bij het behalen van 
de nationale indicatieve streefwaarden, 
zoals vastgelegd bij deze richtlijn, moeten 
deze voorstellen betrekking hebben op het 
niveau en de aard van de streefwaarden.
De effectbeoordeling waarmee deze
richtlijn gepaard gaat, stelt vast dat de 
lidstaten op koers liggen om de 
streefwaarde van 9% te bereiken, wat heel 
wat minder ambitieus is dan het later 
vastgestelde streefcijfer van 20%
energiebesparing voor 2020. Het is dan 

(35) Krachtens Richtlijn 2006/32/EG 
moeten de lidstaten met ingang van 2016 
een algemene nationale indicatieve 
energiebesparingsstreefwaarde van 9%
vaststellen en ernaar streven deze te 
verwezenlijken door energiediensten en 
andere maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te ontwikkelen. Deze 
richtlijn stelt dat het tweede energie-
efficiëntieplan dat door de lidstaten werd 
vastgesteld, moet worden gevolgd door 
Commissievoorstellen voor extra 
maatregelen. De effectbeoordeling 
waarmee de richtlijn gepaard gaat, stelt 
vast dat de lidstaten op koers liggen om de 
streefwaarde van 9% te bereiken, wat heel 
wat minder ambitieus is dan het later 
vastgestelde streefcijfer van 20% 
energiebesparing voor 2020 en dat het dan 
ook nodig is het niveau van de individuele 
nationale streefwaarden zo snel mogelijk 
aan te passen.



PE475.843v02-00 24/107 AM\882704NL.doc

NL

ook niet nodig het niveau van de 
streefwaarden aan te passen.

Or. en

Motivering

De algehele benadering van de richtlijn dient te worden gewijzigd. Hoewel de Commissie geen 
bindende streefwaarden voorstelde, maar in plaats daarvan een veelvoud aan bindende 
maatregelen opperde, wordt de flexibiliteit voor de lidstaten hierdoor juist verder teruggebracht, 
zonder de garantie dat de 20%-doelstelling wordt gehaald. Dit moet dan ook worden 
teruggedraaid om het streefcijfer te bereiken en de lidstaten de vrijheid te geven een keuze te 
maken uit verschillende niet-bindende maatregelen.

Amendement 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) bij het vaststellen van willekeurig 
welke doelstelling en indicator zou 
rekening gehouden moeten worden met de 
onderscheiden situatie in de verschillende 
lidstaten, en vooral met hun 
klimatologische omstandigheden, 
economische toestand en groeiprognoses.

Or. lt

Amendement 46
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om aanpassingen aan de technische 
vooruitgang en wijzigingen in de 
distributie van energiebronnen mogelijk te 
maken, moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie voor 
bepaalde aangelegenheden gedelegeerd 

(38) Om aanpassingen aan de technische 
vooruitgang en wijzigingen in de 
distributie van energiebronnen mogelijk te 
maken, moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie voor 
bepaalde aangelegenheden gedelegeerd 
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worden aan de Commissie. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie tijdens 
de voorbereiding overleg pleegt, onder 
meer met deskundigen.

worden aan de Commissie. De Commissie 
moet tijdens de voorbereiding overleg 
plegen, onder meer met de betreffende 
commissie van het Europees Parlement en 
met deskundigen.

Or. en

Amendement 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Bas 
Eickhout, Sabine Wils

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie ten opzichte 
van 2007 in 2020 ten minste het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Or. en

Amendement 48
Oreste Rossi

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader met maatregelen vast voor de 
bevordering van energie-efficiëntie binnen 
de Unie om ervoor te zorgen dat de Unie 
de kerndoelstelling van 20% meer 
energie-efficiëntie in 2020 haalt en om de 
weg te effenen voor verdere verbeteringen 
van de energie-efficiëntie na die datum.

Or. en
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Motivering

Dit amendement is een betere weergave van de rechtsgrondslag en de conclusies van de 
buitengewone Energieraad van 4 februari 2011. Voorts wil het ook het beginsel tot uitdrukking 
brengen dat energie-efficiëntie energiebesparing oplevert en niet andersom.

Amendement 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt, wat overeenkomt 
met een jaarlijks primair energieverbruik 
van 1 474 Mtoe in 2020, en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Or. en

Motivering

Aangezien de vraag hoe energie-efficiëntie en de voortgang richting de 20%-doelstelling moeten 
worden gemeten, één van de belangrijkste probleempunten vormde, is het raadzaam expliciet te 
vermelden wat wordt bedoeld met het streefcijfer in een artikel.

Amendement 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van ten minste 20% 
besparingen op primaire energie haalt en 
om de weg te effenen voor verdere 
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energie-efficiëntie na die datum. verbeteringen van de energie-efficiëntie
voor 2025, 2030 en daarna.

Or. en

Amendement 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat in 2020 25% 
besparingen op primaire energie wordt 
gehaald en om de weg te effenen voor 
verdere verbeteringen van de energie-
efficiëntie na die datum.

Or. en

Motivering

De richtlijn inzake energie-efficiëntie moet een bindende streefwaarde introduceren voor de 
vermindering van het energieverbruik met 25% in 2020 – in lijn met het ENVI-advies uit 2010 
over het Actieplan voor energie-efficiëntie. 

Amendement 52
Anja Weisgerber, 

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie door een 
verbetering van de energie-efficiëntie het 
streefcijfer van 20% besparingen ten 
opzichte van de ramingen voor 2020 op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
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energie-efficiëntie na die datum.

Or. de

Motivering

Het doel van deze richtlijn moet zodanig worden geformuleerd dat het aansluit op de conclusies 
die de staatshoofden en regeringsleiders tijdens de Europese Raad van maart 2007 hebben 
aangenomen.

Amendement 53
Oreste Rossi

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden regels in vastgelegd om 
belemmeringen op de energiemarkt weg te 
nemen en om markttekortkomingen te 
overwinnen die de efficiëntie in 
energievoorziening en -gebruik 
belemmeren en de richtlijn voorziet in de 
opstelling van nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers voor 2020.

Er worden regels in vastgelegd om 
belemmeringen op de energiemarkt weg te 
nemen en om markttekortkomingen te 
overwinnen die de efficiëntie in 
energievoorziening en -gebruik 
belemmeren en de richtlijn voorziet in de 
opstelling van indicatieve nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een betere weergave van de rechtsgrondslag en de conclusies van de 
buitengewone Energieraad van 4 februari 2011.

Amendement 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden regels in vastgelegd om 
belemmeringen op de energiemarkt weg te 
nemen en om markttekortkomingen te 
overwinnen die de efficiëntie in 
energievoorziening en -gebruik 
belemmeren en de richtlijn voorziet in de 
opstelling van nationale energie-

Er worden regels in vastgelegd om 
belemmeringen op de energiemarkt weg te 
nemen en om markttekortkomingen te 
overwinnen die de efficiëntie in 
energievoorziening en -gebruik 
belemmeren en de richtlijn schrijft 
bindende nationale energie-
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efficiëntiestreefcijfers voor 2020. efficiëntiestreefcijfers voor 2020 voor.

Or. en

Amendement 55
Theodoros Skylakakis

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden regels in vastgelegd om 
belemmeringen op de energiemarkt weg te 
nemen en om markttekortkomingen te 
overwinnen die de efficiëntie in 
energievoorziening en -gebruik 
belemmeren en de richtlijn voorziet in de 
opstelling van nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers voor 2020.

Er worden regels in vastgelegd om 
belemmeringen op de energiemarkt weg te 
nemen en om markttekortkomingen te 
overwinnen die de efficiëntie in 
energievoorziening en -gebruik 
belemmeren, met name wat de 
kleinverbruikers, de kleine en zeer kleine 
bedrijven en de perverse prikkels van de 
grote energieproducenten ter bevordering 
van de energie-efficiëntie betreft, en de 
richtlijn voorziet in de opstelling van 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers 
voor 2020.

Or. el

Motivering

Er bestaat behoefte aan richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van het beleid op gebieden waar 
de tekortkomingen van de markt breder en massaler zijn, en grote ecologische, economische en 
sociale kosten veroorzaken.

Amendement 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gebouwen met een speciale 
architecturale, historische of culturele 
betekenis moeten van de in deze richtlijn 
uiteengezette minimumeisen worden 
vrijgesteld, vanwege hun specifieke 
technische en esthetische kenmerken. De 
lidstaten moeten derhalve vrij zijn om per 
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geval en in overleg met representatieve 
deskundigen op het gebied van het 
cultureel erfgoed in het betreffende land 
te besluiten of een bepaald gebouw van 
een dergelijke aard onder deze vrijstelling 
valt.

Or. en

Amendement 57
Sabine Wils

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 'energiebesparingen': een 
hoeveelheid bespaarde energie die wordt 
vastgesteld door het verbruik voor en na 
de invoering van een of meer energie-
efficiëntieverbeteringsmaatregelen te 
meten en/of te ramen, waarbij ervoor 
wordt gezorgd dat de externe factoren die 
het energieverbruik kunnen beïnvloeden, 
gelijk blijven;

Or. en

Amendement 58
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

3. 'energiedienst': het fysieke voordeel, het 
fysieke nut of het fysieke welzijn dat wordt 
bereikt met een combinatie van energie 
met energie-efficiënte technologie of 
handeling, die de bewerkingen, het 
onderhoud en de controle kan omvatten die 
nodig zijn voor de levering van de 
diensten, welke worden geleverd op basis 
van een overeenkomst en welke onder 
normale omstandigheden hebben 
aangetoond te leiden tot een controleerbare 

3. 'energiedienst': het fysieke voordeel, het 
fysieke nut of het fysieke welzijn dat wordt 
bereikt met een combinatie van energie 
met energiebeheersystemen en/of energie-
efficiënte technologie of met een
handeling, die de bewerkingen, het 
onderhoud en de controle kan omvatten die 
nodig zijn voor de levering van de 
diensten, welke worden geleverd op basis 
van een overeenkomst en welke onder 
normale omstandigheden hebben 
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en meetbare of een te ramen verbetering 
van de energie-efficiëntie en/of van 
primaire energiebesparingen;

aangetoond te leiden tot een controleerbare 
en meetbare of een te ramen verbetering 
van de energie-efficiëntie en/of van 
definitieve energiebesparingen;

Or. en

Amendement 59
Judith A. Merkies

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG;

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG en instellingen die 
huisvesting aanbieden als onderdeel van 
een dienst van algemeen belang, die wordt 
gekenmerkt door gereguleerde 
huurprijzen of aan inkomensvoorwaarden 
gebonden toewijzing aan huurders;

Or. en

Amendement 60
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG;

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG met uitzondering 
van gemeentelijke woningbedrijven;

Or. de

Motivering

De renovatieplicht moet niet voor gemeentelijke woningbedrijven worden ingevoerd. Dit zou 
leiden tot concurrentieverstoringen ten koste van overheidswoningbedrijven ten opzichte van 
particuliere concurrenten op de woningmarkt. Gemeentelijke woningbedrijven moeten zelf over 
economisch haalbare renovaties kunnen beslissen, als niet op te brengen en niet sociale 
huurverhogingen voor huurders van gemeentelijke woningen vermeden moeten worden.
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Amendement 61
Karl-Heinz Florenz

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. 'gesloten distributiesysteem': een 
systeem dat elektriciteit distribueert 
binnen een geografisch afgebakende 
industriële of commerciële locatie of een 
locatie met gedeelde diensten, en dat niet 
huishoudelijke afnemers van elektriciteit 
voorziet, behoudens incidenteel gebruik 
door een klein aantal huishoudens die 
werkzaam zijn bij of vergelijkbare 
betrekkingen hebben met de eigenaar van 
het distributiesysteem en gevestigd zijn in 
het gebied dat door een gesloten 
distributiesysteem bediend wordt.

Or. en

Motivering

Dit is een gevolg van het amendement op artikel 6 – lid 1 – alinea 1 (nieuw). De definitie heeft 
betrekking op artikel 28 van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 28 van Richtlijn 2009/73/EG 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en aardgas.

Amendement 62
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 11

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

11. 'aanbieder van energiediensten': een 
natuurlijk of rechtspersoon die in de 
inrichtingen of gebouwen van een 
eindafnemer energiediensten of andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie levert;

11. 'energiedienstenbedrijf': een natuurlijk 
of rechtspersoon die in de inrichtingen of 
gebouwen van een eindafnemer 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
levert;
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst.)

Or. en
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Motivering

De term 'energiedienstenbedrijf' of 'energy service company' (ESCo) is een geaccepteerde term 
op de markt en wordt gebruikt door bedrijven die diensten aanbieden aan klanten, beleidsmakers 
en andere belanghebbenden. Het gebruik van deze term zorgt ook voor consistentie binnen de 
richtlijn en met andere EU-wetgeving. Het gebruik van een andere term zou verwarring 
veroorzaken en werkt het gebruik van verschillende interpretaties en misbruik in de hand.

Amendement 63
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'vraagrespons': veranderingen in 
het elektriciteitsgebruik door 
eindgebruikers/microgeneratoren ten 
opzichte van hun huidige/normale 
consumptie-/injectiepatronen in respons 
op wijzigingen in de elektriciteitsprijzen 
en/of financiële prikkels die zijn bedoeld 
om het elektriciteitsverbruik bij te stellen, 
of in respons op aanvaarding van het bod 
van de consument, alleen of middels 
aggregatie, om tegen een bepaalde prijs 
vraagbeperking te verhandelen in een 
georganiseerde elektriciteitsmarkt of aan 
een retailleverancier. 
Vraagresponsprogramma's zijn bedoeld 
om de efficiëntie van de 
energiewaardeketen te vergroten en/of het 
gebruik en de integratie van 
intermitterende hernieuwbare 
energiebronnen te vergroten.

Or. en

Motivering

Vraagrespons is een belangrijk concept dat in de richtlijn gedefinieerd moet worden, aangezien 
het relatief nieuw is, maar zowel economisch als milieutechnisch wel een enorm potentieel in 
zich draagt. Vraagrespons verbetert de energie-efficiëntie van vraag en aanbod door de 
capaciteit aan de vraagzijde vrij te geven.

Amendement 64
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 12

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

12. 'energie-audit': een systematische 
procedure waarmee afdoende informatie 
wordt verkregen omtrent het huidige 
energiegebruiksprofiel van een gebouw of 
groep gebouwen, van een industriële of 
commerciële activiteit of installatie of van 
private of publieke diensten,
mogelijkheden voor kosteneffectieve 
energiebesparing worden gesignaleerd en 
gekwantificeerd en de resultaten worden 
gerapporteerd;

12. 'energie-audit': een systematische 
hoogwaardige investeringsgraadaudit
waarmee afdoende informatie wordt 
verkregen omtrent de huidige 
energieprestatie van industriële
installaties, industriële processen en 
gebouwen, of een private of publieke 
dienst. De audit signaleert en 
kwantificeert kosteneffectieve 
energiebesparing en er worden 
aanbevelingen gedaan om deze 
besparingen te realiseren en de 
energieprestatie te verbeteren. De basis 
voor deze berekeningen moeten de kosten 
en baten zijn van de levenscyclus, waarbij 
eveneens rekening wordt gehouden met 
variabele elementen, zoals het gedrag van 
de gebruiker of bezitter. Dit biedt 
eigenaren van installaties en gebouwen, 
alsmede managers, elektriciteitsbedrijven, 
energiedienstenbedrijven en investeerders 
een grote mate van zekerheid over 
projectkosten en verwachte besparingen 
en risico's;

Or. en

Amendement 65
Frédérique Ries

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

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

12. 'energie-audit': een systematische 
procedure waarmee afdoende informatie 
wordt verkregen omtrent het huidige 
energiegebruiksprofiel van een gebouw of 
groep gebouwen, van een industriële of 
commerciële activiteit of installatie of van 
private of publieke diensten, 
mogelijkheden voor kosteneffectieve 

12. 'energie-audit': een systematische 
procedure waarmee afdoende informatie 
wordt verkregen omtrent het huidige 
energiegebruiksprofiel van een gebouw of 
groep gebouwen, van een industriële of 
commerciële activiteit of installatie of van 
private of publieke diensten, 
mogelijkheden voor kosteneffectieve 
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energiebesparing worden gesignaleerd en 
gekwantificeerd en de resultaten worden 
gerapporteerd;

energiebesparing worden gesignaleerd en 
gekwantificeerd, met inachtneming van de 
gezondheidseffecten, en de resultaten 
worden gerapporteerd;

Or. en

Motivering

Als er wordt gekeken naar kosteneffectieve energiebesparing, moet er ook rekening worden 
gehouden met de effecten op de gezondheid, zodat er een goede balans kan worden gevonden 
tussen een goede luchtkwaliteit in gesloten ruimten, de regeling van de luchtvochtigheid en een 
toename van de energie-efficiëntie.

Amendement 66
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 13

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

13. 'energieprestatiecontract': een 
contractuele regeling tussen de begunstigde 
en de aanbieder van een maatregel ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, die 
bepaalt dat de betaling van de door de 
aanbieder uitgevoerde investering in 
verhouding staat tot de contractueel 
vastgelegde mate van verbetering van de 
energie-efficiëntie of een ander 
overeengekomen prestatiecriterium, zoals 
financiële besparingen;

13. 'energieprestatiecontract': een 
contractuele regeling tussen de begunstigde 
en de aanbieder van een maatregel ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, die 
bepaalt dat de betaling van de door de 
aanbieder uitgevoerde investering in 
verhouding staat tot de contractueel 
vastgelegde gegarandeerde mate van 
verbetering van de energie-efficiëntie of 
een ander overeengekomen 
prestatiecriterium, zoals financiële 
besparingen of kilowattuurbesparingen;

Or. en

Motivering

De garantie die wordt geboden bij de verhandeling en verkoop van energieprestatiecontracten is 
een belangrijk onderdeel van de relatie tussen een energiedienstenbedrijf en de klant. Bovendien 
zijn de besparingen die worden gegarandeerd niet alleen financieel, maar omvatten ze ook
kilowatturen.

Amendement 67
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 13
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

13. 'energieprestatiecontract': een 
contractuele regeling tussen de begunstigde 
en de aanbieder van een maatregel ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, die
bepaalt dat de betaling van de door de 
aanbieder uitgevoerde investering in 
verhouding staat tot de contractueel 
vastgelegde mate van verbetering van de 
energie-efficiëntie of een ander 
overeengekomen prestatiecriterium, zoals 
financiële besparingen;

13. 'energieprestatiecontract': een 
contractuele regeling tussen de begunstigde 
en de aanbieder (meestal een 
energiedienstenbedrijf) van een maatregel 
ter verbetering van de energie-efficiëntie, 
die tijdens de gehele looptijd van het 
contract wordt geverifieerd en 
gecontroleerd, waarbij investeringen 
(arbeid, leveringen of diensten) zodanig 
worden betaald dat ze in verhouding staan
tot de contractueel vastgelegde mate van 
verbetering van de energie-efficiëntie of 
een ander overeengekomen 
prestatiecriterium;

Or. en

Amendement 68
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 - punt 24 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

24 bis. 'microtechnologieën om energie op 
te wekken': diverse kleinschalige 
elektrische en 
warmteopwekkingstechnologieën die in 
individuele huishoudens geïnstalleerd en 
gebruikt kunnen worden;

Or. en

Amendement 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

26. 'efficiënte stadsverwarming en -
koeling': een systeem voor 
stadsverwarming of -koeling dat minstens 

26.  'efficiënte stadsverwarming en -
koeling': een systeem voor 
stadsverwarming of -koeling dat minstens 
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50% hernieuwbare warmte, afvalwarmte of 
warmte uit WKK of een combinatie 
daarvan gebruikt en een primaire 
energiefactor, zoals vermeld in 
Richtlijn 2010/31/EU, van minstens 0,8 
heeft;

50% hernieuwbare warmte, afvalwarmte of 
warmte uit WKK of een combinatie 
daarvan gebruikt of een primaire 
energiefactor, zoals vermeld in 
Richtlijn 2010/31/EU, van minstens 0,8 
heeft;

Or. pl

Amendement 70
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 27 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. 'ingrijpende renovatie': een 
opknapbeurt om zowel de geleverde 
energie als het eindenergieverbruik van 
een gebouw met ten minste 80% te 
verminderen ten opzichte van de niveaus 
van voor de renovatie.

Or. en

Amendement 71
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 27 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. 'vraagresponsprogramma': een 
ICT-applicatie die energieconsumenten in 
staat stelt hun vraag naar elektriciteit aan 
te passen aan prijs- en 
aanbodschommelingen.

Or. en

Amendement 72
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 27 bis (nieuw)
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. 'ingrijpende renovatie': een 
uitgebreide vernieuwing van de energie-
installaties van een gebouw of een groep 
gebouwen waarmee de energieprestatie 
met ten minste 75% wordt verbeterd ten 
opzichte van de niveaus van voor de 
renovatie.

Or. en

Amendement 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Bas 
Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

1. Iedere lidstaat moet garanderen dat zijn
nationaal absoluut niveau van primair 
energieverbruik in 2020 ten minste onder 
het streefcijfer ligt dat in bijlage -1 is 
vastgesteld. Dergelijke verplichte 
nationale streefcijfers zijn verenigbaar
met het streefcijfer van minimaal 20%
energiebesparing van de Unie, waarvan 
sprake is in artikel 1 dat het primaire 
energieverbruik van de EU beperkt tot 
maximaal 1 353,50 Mtoe in 2020, dat wil 
zeggen 80% van het energieverbruik in 
2007.

Or. en

Amendement 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut streefcijfer van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut streefcijfer van 
het verbruik van eindenergie of primaire 
energie in 2020. Bij het bepalen van deze 
streefcijfers moeten zij rekening houden 
met het streefcijfer van 20%
energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie. Daarnaast moet 
rekening worden gehouden met 
maatregelen die broeikasgasemissies 
reduceren en maatregelen die het gebruik 
van hernieuwbare energie vergroten.

Or. fi

Motivering

Het gebruik van primaire energie als graadmeter voor energiebesparing is problematisch en in 
strijd met de communautaire streefcijfers inzake hernieuwbare energie. Bijvoorbeeld in lidstaten 
die meer bio-energie gaan gebruiken, zal het verbruik van primaire energie waarschijnlijk hoger 
worden, omdat bio-energie een lagere energetische waarde heeft dan fossiele brandstoffen.

Amendement 75
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen. 
Bij het bepalen van deze streefcijfers 
moeten zij rekening houden met het 
streefcijfer van 20% energiebesparing van 
de Unie, de maatregelen van deze richtlijn, 
de maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
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maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Or. en

Motivering

De focus moet eerder gericht zijn op energie-efficiëntie dan op absolute besparingen en op het 
feit dat groei in de EU-economie heel goed mogelijk is, als die groei maar op de meest efficiënte 
ondernemingen is gebaseerd.

Amendement 76
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen,
uitgedrukt als een absoluut niveau van
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie.

1. De lidstaten moeten een indicatief
nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
vastleggen, inzake het primaire
energieverbruik in 2020. Bij het bepalen 
van deze streefcijfers moeten zij rekening 
houden met de kerndoelstelling van de 
Unie van 20% meer energie-efficiëntie in 
2020, de maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energie-
efficiëntie te bereiken zoals vastgesteld 
krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie. Bij het vaststellen van de 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers, 
mogen de lidstaten rekening houden met 
nationale omstandigheden die het 
primaire energieverbruik beïnvloeden: 
wijzigingen in de invoer en uitvoer van 
energie, de ontwikkeling van de 
toepassing van biomassa, wind- en zonne-
energie, en de afvang en opslag van 
kooldioxide.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is een betere weergave van de rechtsgrondslag en de conclusies van de 
buitengewone Energieraad van 4 februari 2011. Voorts wil het ook het beginsel tot uitdrukking 
brengen dat energie-efficiëntie energiebesparing oplevert en niet andersom.

Amendement 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

1. De lidstaten moeten een bindend 
nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
vaststellen, uitgedrukt als een absoluut 
niveau van primair energieverbruik in 
2020. Deze streefcijfers moeten worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
methodologie die worden beschreven in 
bijlage I bis (nieuw).

Or. en

Motivering

Het is reeds duidelijk dat de 20%-doelstelling niet zal worden gehaald op basis van de door de 
lidstaten zelf gekozen indicatieve nationale streefcijfers. Als we tot 2014 wachten om dit vast te 
stellen, betekent dat enkel meer tijdverlies. Er moet een Europese methodologie in de richtlijn 
worden opgenomen waarin staat hoe de nationale streefcijfers moeten worden bepaald, om de 
uitkomst van 20% te garanderen en ervoor te zorgen dat de streefcijfers, al vanaf het moment dat 
de richtlijn in werking treedt, bindend worden.

Amendement 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

1. In deze richtlijn worden bindende 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers 
vastgelegd, uitgedrukt als een absoluut 
niveau van primair energieverbruik in de 
jaren 2020, 2025 en 2030. Zoals 
uiteengezet in bijlage I, moeten deze 
nationale streefcijfers ervoor zorgen dat
het streefcijfer van 20% energiebesparing 
van de Unie in 2020 en daarna, zal 
worden bereikt.

Or. en

Amendement 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Deze 
streefcijfers zullen de EU gezamenlijk in 
staat stellen haar primaire 
energieverbruik in 2020 met 25% te 
verminderen.
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Or. en

Motivering

De richtlijn inzake energie-efficiëntie moet een bindende streefwaarde introduceren voor de 
vermindering van het energieverbruik met 25% in 2020 – in lijn met het ENVI-advies uit 2010 
over het Actieplan voor energie-efficiëntie. 

Amendement 80
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

1. Uiterlijk op 30 juni 2013 moeten de 
lidstaten nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers overeenkomen, op 
basis van een voorstel van de Commissie, 
met inachtneming van de methodologie 
die is uiteengezet in bijlage I bis, teneinde 
ervoor te zorgen dat het streefcijfer van de 
Unie van 20% primaire 
energiebesparingen in 2020 wordt 
gehaald. Hiervoor moet het primaire 
energieverbruik van de EU in 2020 met 
368 Mtoe worden verminderd. De 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers 
moeten worden uitgedrukt als een absoluut 
niveau van primair energieverbruik in 2020 
en moeten rekening houden met de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Or. en

Amendement 81
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zullen erop toezien dat 
het beleid en de maatregelen ten uitvoer 
worden gelegd, zodat de nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers worden 
gehaald, overeenkomstig lid 1 van dit 
artikel.

Or. en

Amendement 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op 
primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in artikel 
19, lid 4.

Schrappen

Or. en

Amendement 83
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op 
primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 

Schrappen
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2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. en

Amendement 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Bas 
Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op
primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

2. De lidstaten zullen maatregelen nemen 
om te garanderen dat hun primaire 
energieverbruik gelijk of lager is dan een 
jaarlijks lineair tijdspad naar het
streefcijfer van 2020 in bijlage -1.

Or. en

Amendement 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 

2. Op 30 juni 2014 of uiterlijk op het 
moment dat er actuele en betrouwbare 
statistieken beschikbaar zijn, zal de 
Commissie beoordelen of de Unie 
waarschijnlijk het streefcijfer van 20%
besparing op primaire energie in 2020, wat 
een vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
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artikel 19, lid 4. houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. fi

Motivering

De statistieken van Eurostat verschijnen om de 2-3 jaar, zodat ze in 2014 nog niet up-to-date zijn 
om iets te zeggen over de effecten van de energie-efficiëntierichtlijn op een efficiënter 
energieverbruik.

Amendement 86
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU 
met 368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, 
daarbij rekening houdend met de som van 
de nationale streefcijfers waarvan sprake is 
in lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is 
in artikel 19, lid 4.

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op primaire 
energie in 2020 zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. en

Motivering

De verwachte 368 Mtoe jaarlijkse energie-efficiëntiebesparing is geen adequaat streefcijfer als 
de groei van de EU-economie lager of hoger uitvalt dan nu wordt aangenomen. Aanpassing in 
de loop der jaren is nodig om het streefcijfer en de daarmee verband houdende 
beleidsmaatregelen te stroomlijnen.

Amendement 87
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op
primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie op de goede weg is 
om de kerndoelstelling van 20% meer 
energie-efficiëntie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de beoordeling waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een betere weergave van de rechtsgrondslag en de conclusies van de 
buitengewone Energieraad van 4 februari 2011. Voorts wil het ook het beginsel tot uitdrukking 
brengen dat energie-efficiëntie energiebesparing oplevert en niet andersom.

Amendement 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op 
primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en
de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

2. Lidstaten zijn verplicht hun in bijlage I 
uiteengezette 
energiebesparingsverplichting te 
verwezenlijken middels de 
tenuitvoerlegging van de in deze richtlijn 
beschreven maatregelen, maar ook 
middels nationale, regionale en lokale 
maatregelen.

Or. en

Amendement 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU 
met 368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, 
daarbij rekening houdend met de som van 
de nationale streefcijfers waarvan sprake 
is in lid 1 en de evaluatie waarvan sprake 
is in artikel 19, lid 4.

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op primaire 
energie in 2020.

Or. pl

Amendement 90
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Op 31 december 2013 zal de Commissie, 
middels gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 18, een 
gemeenschappelijke, kosteneffectieve 
methodologie vaststellen om 
energiebesparingen te controleren en te 
verifiëren, zodat inspanningen van 
lidstaten op een gelijkwaardige basis 
kunnen worden gekwantificeerd door 
gebruik te maken van beschikbare 
statistische indicatoren.

Or. en

Amendement 91
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)
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Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis – Renovatie van het 
gebouwenbestand
1. De lidstaten streven ernaar het 
energieverbruik van het bestaande 
gebouwenbestand vóór 31 december 2050 
met 80% te verminderen ten opzichte van 
de niveaus in 2010.
2. Als onderdeel van de nationale plannen 
waarvan sprake is in artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en onverminderd lid 
1 daarvan, moeten lidstaten programma's 
en beleid ontwikkelen om de bestaande 
gebouwenvoorraad te renoveren, teneinde 
de doelstelling van lid 1 te halen.
De programma's zullen streefcijfers voor 
ingrijpende renovaties omvatten voor 
2020, 2030 en 2040 die worden 
gedifferentieerd afhankelijk van het soort 
gebouw.
De lidstaten moeten deze programma's 
vóór 1 januari 2014 openbaar maken.

Or. en

Amendement 92
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis - Gebouwenbestand
1. De lidstaten streven ernaar het 
energiegebruik van hun gebouwenbestand 
in 2050 met 80% te verminderen.
2. Vóór januari 2013 moeten de lidstaten 
nationale routekaarten ontwikkelen voor 
de wijze waarop de doelstelling uit lid 1 
kan worden gehaald. Deze routekaarten 
zullen minimaal de volgende punten 
bevatten:
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a) tussentijdse doelstellingen over de 
vermindering van het energiegebruik in 
de gebouwenvoorraad vóór 2020, 2030 en 
2040,
b) strategieën en maatregelen met 
betrekking tot de wijze waarop de 
doelstellingen waarvan sprake is in lid 2 
bis gehaald kunnen worden,
c) strategieën en maatregelen met 
betrekking tot de wijze waarop huurders 
ondersteund kunnen worden en hoe ze 
controle kan worden gegeven over hun 
energieverbruik en ervoor zorg dragen dat 
de voordelen van de energie-
efficiëntiemaatregelen groter zijn dan de 
kosten,
d) strategieën en maatregelen met 
betrekking tot de wijze waarop energie-
efficiëntie in de sociale woningbouw kan 
worden aangepakt.

Or. en

Amendement 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis - Gebouwenbestand
1. De lidstaten stellen nationale 
strategieën op om het energieverbruik van 
het bestaande nationale gebouwenbestand 
te verminderen.
2. De nationale strategieën moeten 
juridische, financiële en 
opleidingsgerelateerde maatregelen 
omvatten om vóór 31 december 2050 het 
energieverbruik van de bestaande 
gebouwenvoorraad met 80% te 
verminderen ten opzichte van de niveaus 
van 2010, hoofdzakelijk door middel van 
ingrijpende renovaties.
3. De nationale strategieën moeten tevens 
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de volgende tussentijdse doelstellingen 
omvatten:
a) Het energieverbruik van de bestaande 
gebouwenvoorraad vóór 31 december 
2030 met 30% verminderen ten opzichte 
van de niveaus van 2010.
b) Het energieverbruik van de bestaande 
gebouwenvoorraad vóór 31 december 
2040 met 60% verminderen ten opzichte 
van de niveaus van 2010.
4. De lidstaten mogen een verschillende 
aanpak hanteren voor bedrijfspanden, 
woningen en overheidsgebouwen en 
mogen beginnen met de aanpak van de 
slechtst presterende gebouwen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten uitgebreide nationale strategieën met een langetermijnperspectief 
vastleggen om het energieverbruik van de bestaande gebouwenvoorraad te verminderen.

Amendement 94
Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis - Gebouwenbestand
1. De lidstaten stellen nationale 
strategieën op om het energieverbruik van 
het bestaande nationale gebouwenbestand 
te verminderen.
2. De nationale strategieën moeten 
juridische, financiële en 
opleidingsgerelateerde maatregelen 
omvatten om vóór 31 december 2050 het 
energieverbruik van de bestaande 
gebouwenvoorraad met 80% te 
verminderen ten opzichte van de niveaus 
van 2010, hoofdzakelijk door middel van 
ingrijpende renovaties.
3. De nationale strategieën moeten tevens 
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de volgende tussentijdse doelstellingen 
omvatten:
a) Het energieverbruik van de bestaande 
gebouwenvoorraad vóór 31 december 
2030 met 30% verminderen ten opzichte 
van de niveaus van 2010.
(b) Het energieverbruik van de bestaande 
gebouwenvoorraad vóór 31 december 
2040 met 60% verminderen ten opzichte 
van de niveaus van 2010.
4. De lidstaten mogen een verschillende 
aanpak hanteren voor bedrijfspanden, 
woningen en overheidsgebouwen en 
mogen beginnen met de aanpak van de 
slechtst presterende gebouwen.

Or. en

Amendement 94
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Bas Eickhout
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van of wordt gebruikt door
hun overheidsinstanties, een ingrijpende 
renovatie ondergaat. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen die in het bezit zijn van of 
worden gebruikt door de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Amendement 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3% van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties, wordt 
gerenoveerd om aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties te voldoen die 
door de betrokken lidstaat zijn vastgelegd 
op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte 
van de gebouwen met een totale werkbare 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat vanaf 
1 januari 2014 de overheidssector van elk 
land in staat is om systematisch 
kostenefficiënte en overigens 
doeltreffende maatregelen te nemen die 
gericht zijn op energiebesparing en een 
efficiënter energiegebruik. Dit kan 
gebeuren op basis van nationale 
programma’s of contracten ter 
bevordering van energieaudits van 
gebouwen die in het bezit zijn van 
overheidsinstanties of andere activiteiten 
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vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, 
die in het bezit zijn van de
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 
van Richtlijn 2010/31/EU.

en renovaties die op basis van die audits 
worden uitgevoerd. Kostenefficiënte 
maatregelen zijn bijvoorbeeld het 
bevorderen van verbruiksmonitoring, 
energiebeheerssystemen en het verbeteren 
van de energie-efficiëntie van gebouwen.

Or. fi

Motivering

De energie-efficiëntierichtlijn moet ook kostenefficiëntie bevorderen. De overheidsfinanciën van 
de lidstaten lijden onder overbodige en kosteninefficiënte renovaties. Tegelijkertijd met de 
normale renovatie met betrekking tot de levenscyclus van een gebouw moeten uitvoerige 
energie-efficiëntieverbeteringen worden aangebracht.

Amendement 98
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

1. Onverminderd artike 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
1% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 1% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 500 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en
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Amendement 99
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van of wordt gebruikt door 
hun overheidsinstanties, wordt gerenoveerd 
om aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU. 
Deze 3% wordt berekend op de totale 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m2, die in het bezit zijn van of 
worden gebruikt door de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

In een groot aantal landen huren overheidsinstanties gebouwen van de particuliere sector.

Amendement 100
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
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wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU, mits er in voldoende 
middelen wordt voorzien. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Amendement 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
2% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 2% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 500 m2 en 
na 9 juli 2015 meer dan 250 m2, die in het 
bezit zijn van de overheidsinstanties van de 
betrokken lidstaat en die op 1 januari van 
ieder jaar niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. pl
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Amendement 102
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte 
van de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2,
die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 
van Richtlijn 2010/31/EU.

1. Om de in artikel 3 bis (nieuw) 
genoemde langetermijndoelstelling te 
halen en onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU implementeren de 
lidstaten specifieke nationale routekaarten 
voor de renovatie van de gebouwen die 
eigendom zijn van of worden gebruikt 
door hun overheidsinstanties. Deze 
routekaarten zorgen voor gelijkmatige 
verlagingen van geleverde energie of 
eindenergieverbruik (kWh en kWh/m2 of 
gelijkwaardig), zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2010/31/EU, bijlage I, van ten 
minste 20%, 40% en 80% in 
respectievelijk 2020, 2030 en 2045.
Als onderdeel van deze plannen zullen 
alle gebouwen die in het bezit zijn van of 
worden gebruikt door de nationale, 
regionale en lokale overheidsinstanties, 
die het voorwerp zijn van periodieke 
moderniseringswerkzaamheden 
(bijvoorbeeld vanwege leeftijd, slechte 
kwaliteit of slechte prestaties), ook het 
voorwerp zijn van energierenovatie die zal 
leiden tot de bovengenoemde verlaging 
van het energieverbruik.
2. Bij het voldoen aan de eisen die zijn 
uiteengezet in lid 1, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er ingrijpende renovaties 
worden uitgevoerd wanneer dit maar 
technisch haalbaar is, waarbij wordt 
begonnen met de slechtst presterende 
gebouwen, en alle economisch 
gerechtvaardigde maatregelen worden 
meegenomen. Deze renovaties moeten 
worden uitgevoerd in een tempo en met 
een grondigheid die leiden tot een 
vastgestelde of geraamde jaarlijkse 
cumulatieve energieprestatieverbetering 
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van ten minste 3,5% gemiddeld per jaar 
voor de totale voorraad 
overheidsgebouwen tot 2030 en daarna.

Or. en

Amendement 103
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
2% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 2% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m², die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU

De lidstaten kunnen besluiten dat de 
totale werkbare vloeroppervlakte van 
openbare gebouwen waarbij de nationale 
minimumeisen volgens artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU inzake de geschatte 
economische levensduur van een gebouw 
niet kostenefficiënt zijn, niet onder het 
renovatiepercentage valt.

Or. de

Motivering

De renovatieplicht zou volgens de Commissie "niet leiden tot bijzonder hoge 
energiebesparingen" (blz. 4 van de samenvatting van de effectbeoordeling van de Commissie). 
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Daar staat tegenover dat de financiële belastingen voor de overheidsbegrotingen enorm zijn. De 
renovatieplicht kan tot ecologisch en economisch twijfelachtige gedwongen renovaties leiden, 
die als gevolg van het feit dat er voor andere terreinen geen financiële middelen beschikbaar 
zijn, de Europese besparingsstreefwaarde in gevaar zouden kunnen brengen.

Amendement 104
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3% van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties, wordt 
gerenoveerd om aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties te voldoen die 
door de betrokken lidstaat zijn vastgelegd 
op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeise n inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

De lidstaten zullen zorgen voor de 
tenuitvoerlegging van maatregelen met 
betrekking tot de schil van het gebouw, de 
installaties, het functioneren en het 
onderhoud van het gebouw en het gedrag 
van de consument. Hieronder valt ook de 
aansluiting op efficiënte 
verwarmingsnetwerken in de regio als dit 
technisch en economisch haalbaar is 
(voor gebouwen die worden gerenoveerd 
en waarvan de warmte-installaties 
aanpassing behoeven).

Or. en
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Amendement 105
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 
1 januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Er moet daarbij 
speciale aandacht worden besteed aan de 
zorg voor een goede luchtkwaliteit in 
afgesloten ruimten middels passende 
eisen voor ventilatie en het gebruik van 
koolstofarme bouwmaterialen, 
bouwinstallaties en andere bij de bouw 
betrokken producten.

Or. en

Amendement 106
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de energie-efficiëntiemaatregelen 
overheidsgebouwen betreffen, zoals 
kinderdagverblijven, kleuterscholen of 
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basisscholen, moet er een beoordeling van 
de gezondheidseffecten worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Kinderen zijn extra gevoelig voor de mogelijk schadelijke gevolgen van een binnenklimaat met 
een slechte luchtkwaliteit. Als er energie-efficiëntiemaatregelen worden getroffen in gebouwen 
waar zij hun tijd doorbrengen, moet er een verplichte beoordeling van de gezondheidseffecten 
worden uitgevoerd om de mogelijke risico's in kaart te brengen en zo nodig maatregelen te 
nemen om zowel aan de noden van energie-efficiëntie als aan die van een goed binnenklimaat 
tegemoet te komen.

Amendement 107
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten kunnen besluiten de in lid 
1 genoemde eisen niet op te leggen of toe 
te passen op gebouwen die officieel 
worden beschermd als onderdeel van een 
specifieke omgeving of omdat ze een 
speciale architecturale of historische 
betekenis hebben, voor zover de naleving 
van bepaalde minimumeisen inzake 
energieprestaties hun karakteristieke 
uiterlijk onaanvaardbaar zou veranderen.

Or. en

Amendement 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten 

Schrappen
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komen voor hun jaarlijkse 
renovatiepercentage alsof deze 
oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.

Or. fi

Motivering

Als het verplichte renovatiepercentage van artikel 4, lid 1, vervalt, dan is lid 2 niet nodig.

Amendement 109
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten 
komen voor hun jaarlijkse 
renovatiepercentage alsof deze 
oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De algehele benadering van de richtlijn dient te worden gewijzigd. Hoewel de Commissie geen 
bindende streefwaarden voorstelde, maar in plaats daarvan een veelvoud aan bindende 
maatregelen opperde, wordt de flexibiliteit voor de lidstaten hierdoor juist verder teruggebracht 
zonder de garantie dat de 20%-doelstelling wordt gehaald. Dit moet dan ook worden 
teruggedraaid om het streefcijfer te bereiken en de lidstaten de vrijheid te geven een keuze te 
maken uit verschillende niet-bindende maatregelen.

Amendement 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten komen 
voor hun jaarlijkse renovatiepercentage 
alsof deze oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten komen 
voor hun jaarlijkse renovatiepercentage 
alsof deze oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of/en volgende jaren werd 
gerenoveerd.

Or. pl

Amendement 111
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten komen 
voor hun jaarlijkse renovatiepercentage 
alsof deze oppervlakte in een van de twee
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten komen 
voor hun jaarlijkse renovatiepercentage 
alsof deze oppervlakte in een van de drie
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.

Or. de

Motivering

Een constant jaarlijks renovatiepercentage is niet flexibel en niet realistisch. Overheidsinstanties 
moeten de mogelijkheid hebben de renovaties over een periode van enkele jaren te verdelen, 
zodat het renovatiepercentage gemiddeld genomen behaald wordt in deze periode.

Amendement 112
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 1 stellen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 

Schrappen
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inventaris op van de gebouwen die in het 
bezit zijn van hun overheidsinstanties, en 
maken deze openbaar, waarin het 
volgende wordt vermeld:
a) de vloeroppervlakte in m2; en
b) de energieprestaties van elk gebouw.

Or. en

Motivering

De algehele benadering van de richtlijn dient te worden gewijzigd. Hoewel de Commissie geen 
bindende streefwaarden voorstelde, maar in plaats daarvan een veelvoud aan bindende 
maatregelen opperde, wordt de flexibiliteit voor de lidstaten hierdoor juist verder teruggebracht 
zonder de garantie dat de 20%-doelstelling wordt gehaald. Dit moet dan ook worden 
teruggedraaid om het streefcijfer te bereiken en de lidstaten de vrijheid te geven een keuze te 
maken uit verschillende niet-bindende maatregelen.

Amendement 113
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 1 stellen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 
inventaris op van de gebouwen die in het 
bezit zijn van hun overheidsinstanties, en 
maken deze openbaar, waarin het volgende 
wordt vermeld:

3. Voor de toepassing van lid 1 stellen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 
inventaris op van de gebouwen die in het 
bezit zijn van of worden gebruikt door hun 
overheidsinstanties, en maken deze 
openbaar, waarin het volgende wordt 
vermeld:

Or. en

Amendement 114
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 1 stellen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 
inventaris op van de gebouwen die in het 
bezit zijn van hun overheidsinstanties, en 

3. Voor de toepassing van lid 1 stellen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 
inventaris op van de gebouwen die in het 
bezit zijn van hun overheidsinstanties met 
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maken deze openbaar, waarin het 
volgende wordt vermeld:

een totale werkbare vloeroppervlakte zoals 
vermeld in lid 1, met daarin de volgende 
gegevens:

Or. en

Amendement 115
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vloeroppervlakte in m2; en Schrappen

Or. en

Motivering

De algehele benadering van de richtlijn dient te worden gewijzigd. Hoewel de Commissie geen 
bindende streefwaarden voorstelde, maar in plaats daarvan een veelvoud aan bindende 
maatregelen opperde, wordt de flexibiliteit voor de lidstaten hierdoor juist verder teruggebracht 
zonder de garantie dat de 20%-doelstelling wordt gehaald. Dit moet dan ook worden 
teruggedraaid om het streefcijfer te bereiken en de lidstaten de vrijheid te geven een keuze te 
maken uit verschillende niet-bindende maatregelen.

Amendement 116
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vloeroppervlakte in m2; en a) de werkbare vloeroppervlakte in m2;

Or. en

Amendement 117
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de energieprestaties van elk gebouw. Schrappen
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Or. en

Amendement 118
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de energieprestaties van elk gebouw. b) de energieprestaties van elk gebouw; en

Or. en

Motivering

De algehele benadering van de richtlijn dient te worden gewijzigd. Hoewel de Commissie geen 
bindende streefwaarden voorstelde, maar in plaats daarvan een veelvoud aan bindende 
maatregelen opperde, wordt de flexibiliteit voor de lidstaten hierdoor juist verder teruggebracht 
zonder de garantie dat de 20%-doelstelling wordt gehaald. Dit moet dan ook worden 
teruggedraaid om het streefcijfer te bereiken en de lidstaten de vrijheid te geven een keuze te 
maken uit verschillende niet-bindende maatregelen.

Amendement 119
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het gebruik van 
energiedienstenbedrijven en 
energieprestatiecontracten.

Or. en

Amendement 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inventarisatie heeft echter geen 
betrekking op gebouwen die van belang 
zijn voor de nationale veiligheid, zoals 
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gebouwen van de krijgsmacht.

Or. fi

Motivering

Het is voor de nationale veiligheid van belang dat bijvoorbeeld gebouwen van de krijgsmacht 
niet in de inventaris staan.

Amendement 121
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als alternatieve benadering van de 
leden 1 en 2 mogen de lidstaten ook 
andere maatregelen nemen om een 
gelijkwaardige jaarlijkse verbetering van 
de energieprestatie van de gebouwen die 
eigendom zijn van overheidsinstanties, 
zoals gesteld in lid 1, tot stand te brengen. 
De lidstaten mogen prioriteit geven aan de 
renovatie van gebouwen die eigendom zijn 
van hun overheidsinstanties, op basis van 
de meest kosteneffectieve verbetering van 
de energieprestatie van hun 
gebouwenbestand. Voor het doeleinde van 
deze alternatieve benadering, mogen zij de 
energiebesparing die uit de leden 1 en 2 
zou voortkomen ramen met behulp van 
geschikte standaardwaarden voor het 
energieverbruik van een gebouw voor en 
na renovatie.
De lidstaten die voor een alternatieve 
benadering kiezen, moeten de Commissie 
vóór 1 januari 2014 op de hoogte brengen 
van de alternatieve maatregelen die zij 
wensen te nemen, en inzichtelijk maken 
hoe zij een gelijkaardige verbetering van 
de energieprestatie van de gebouwen die 
het eigendom zijn van hun 
overheidsinstanties denken te gaan 
verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 122
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten zien erop toe dat
overheidsinstanties:

Or. en

Amendement 123
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een energiebeheersysteem in te voeren
als onderdeel van de uitvoering van hun 
plan.

b) een energiebeheersysteem invoeren als 
onderdeel van de uitvoering van hun plan.

Het energie-efficiëntieplan en 
beheersysteem zullen terdege rekening 
houden met gezondheidsrisico's en 
beschermende maatregelen.

Or. en

Amendement 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bij openbare werken rekening te 
houden met de CO2-uitstoot van 
bouwmaterialen, het energieverbruik bij 
de productie van bouwmaterialen en de 
milieuvriendelijkheid van de hele 
levenscyclus van bouwmaterialen alsook 
het gebruik van hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen, zoals hout, in de bouw te 
bevorderen.
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Or. fi

Motivering

Bouwmaterialen spelen ook een cruciale rol, want een steeds groter deel van het totale 
energieverbruik van gebouwen ontstaat in de bouwfase. Bevordering van het gebruik van 
koolstofarme en milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals hout, vermindert de door de bouw 
veroorzaakte milieulast.

Amendement 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) contracten voor energiediensten, 
waaronder energieprestatiecontracten, 
opstellen die de energie-efficiëntie op de 
lange termijn moeten handhaven of 
verbeteren;

Or. en

Amendement 126
Rolandas Paksas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de inhoud en het kader van deze 
plannen op nationaal niveau zullen 
worden vastgesteld en vervolgens op 
regionaal en lokaal niveau verder zullen 
worden ontwikkeld en goedgekeurd, na 
aanpassing aan de specifieke 
eigenschappen van de betreffende 
overheidsinstanties;

Or. en

Amendement 127
Frédérique Ries
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De lidstaten moeten de ontwikkeling 
van criteria, checklists, 
informatiecampagnes en de uitwisseling 
van goede werkwijzen, stimuleren om 
gebouwen tot stand te brengen die zowel 
energie-efficiënt als gezond zijn.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van criteria, checklists en de uitwisseling van goede werkwijzen moet worden 
gefaciliteerd om gebouwen tot stand te brengen die zowel energie-efficiënt als gezond zijn.

Amendement 128
Rolandas Paksas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de energie-efficiëntieplannen die 
door de regionale en lokale 
overheidsinstanties worden goedgekeurd, 
moeten juridisch bindend zijn.

Or. en

Amendement 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen nationale 
routekaarten op waarin details staan over 
nationale strategieën om de CO2-uitstoot 
van het gebouwenbestand in 2050 met 
80% te verminderen ten opzichte van de 
niveaus van 1990. Deze nationale 
routekaarten moeten vóór 1 januari 2014 
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(voor overheidsgebouwen), vóór 1 januari 
2015 (voor bedrijfspanden) en vóór
1 januari 2017 (voor particuliere 
gebouwen) worden goedgekeurd en 
moeten daarnaast tussentijdse 
doelstellingen bevatten voor het 
gemiddelde energieverbruik van het 
gebouwenbestand voor 2020, 2030 en 
2040.

Or. en

Motivering

Het particulieregebouwenbestand moet ook onder deze richtlijn vallen, maar niet in de vorm van 
een strikt streefcijfer in absolute termen. Lidstaten moeten flexibel kunnen zijn bij het behalen 
van het streefcijfer.

Amendement 130
Theodoros Skylakakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elke in artikel 4 genoemde actie zal 
vergezeld gaan van een beheertechnisch 
onderzoek waarin wordt aangegeven wat 
het economisch resultaat van de 
investering zal zijn, rekening houdend 
met het huidige gebruik en het mogelijke 
toekomstige gebruik van het openbare 
gebouw in kwestie.

Or. el

Motivering

Nu op alle overheidsbegrotingen wordt bezuinigd, moeten de beslissingen ecologisch en 
economisch verantwoord zijn en mag er geen sprake zijn van gevallen waarin bepaalde 
ondernemingen monopolievoordelen verkrijgen zonder dat het openbaar belang hiermee gediend 
is.

Amendement 131
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties en houden 
daarbij rekening met kosteneffectiviteit, 
economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende 
concurrentie, zoals bedoeld in bijlage III.

Or. en

Amendement 132
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend op een 
kosteneffectieve manier producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

Or. en

Amendement 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III. Daarbij houden de 
overheidsinstanties rekening met de 
kostenefficiëntie, de economische 
haalbaarheid en de technische installatie 
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en zorgen ze ervoor dat er voldoende 
concurrentie is.

Or. de

Motivering

Overheidsinstanties moeten zich behalve op energie-efficiëntie op andere aspecten kunnen 
oriënteren, om in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 134
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III, mits de meerkosten waarmee 
deze aankoopbeslissingen gepaard gaan 
economisch gezien verantwoord zijn, 
rekening houdend met de economische 
doelmatigheid van de aankoop vanuit het 
oogpunt van de investering en het 
voordeel dat voorvloeit uit de 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen.

Or. el

Motivering

Nu op alle overheidsbegrotingen wordt bezuinigd, moeten de beslissingen ecologisch en 
economisch verantwoord zijn en mogen bepaalde ondernemingen in geen geval 
monopolievoordelen verkrijgen zonder dat het openbaar belang hiermee gediend is.

Amendement 134
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat De lidstaten zien erop toe dat 
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overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten stimuleren de ontwikkeling 
en opname van energiediensten, zoals 
bedoeld in artikel 2, punt 3. In deze 
context zullen overheidsinstanties de 
mogelijkheid bekijken om 
energieprestatiecontracten voor de lange
termijn af te sluiten, zoals bedoeld in 
artikel 14, letter b.

Or. en

Amendement 135
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten stimuleren overheidsinstanties 
uitsluitend producten, diensten en 
gebouwen te kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties.

Or. en

Motivering

De algehele benadering van de richtlijn dient te worden gewijzigd. Hoewel de Commissie geen 
bindende streefwaarden voorstelde, maar in plaats daarvan een veelvoud aan bindende 
maatregelen opperde, wordt de flexibiliteit voor de lidstaten hierdoor juist verder teruggebracht 
zonder de garantie dat de 20%-doelstelling wordt gehaald. Dit moet dan ook worden 
teruggedraaid om het streefcijfer te bereiken en de lidstaten de vrijheid te geven een keuze te 
maken uit verschillende niet-bindende maatregelen.

Amendement 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties, voorzover mogelijk,
uitsluitend producten, diensten en 
gebouwen kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. fr

Amendement 138
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 139
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer.
Deze energiebesparing wordt door de aan 
de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat energiedistributeurs en/of
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een cumulatieve hoeveelheid 
energie onder eindgebruikers besparen die 
gelijk is aan minimaal 2% van hun 
gemiddelde jaarlijkse energieverkoop per 
volume over de afgelopen drie jaar in die 
lidstaat. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Or. en



PE475.843v02-00 76/107 AM\882704NL.doc

NL

Amendement 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. De regeling kan in 
overeenstemming met lid 9 ook een 
alternatieve regeling voor 
energieprestatiecontracten zijn, die al in 
veel lidstaten in gebruik zijn. Deze 
regeling, of de alternatieve regeling 
overeenkomstig lid 9, zorgt ervoor dat alle 
energiedistributeurs of alle detailhandelaars 
in energie die op het grondgebied van een 
lidstaat actief zijn, jaarlijks een 
hoeveelheid energie besparen die elke 
lidstaat vaststelt overeenkomstig zijn eigen 
uitgangsniveau met betrekking tot 
energie-efficiëntie, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. De lidstaten 
kunnen met een alternatieve regeling voor 
energiebesparingscontracten een geheel 
of gedeeltelijk verplichte energiebesparing 
ook rechtstreeks aan de eindverbruikers 
van energie opleggen

Or. fi

Motivering

In veel lidstaten zijn goed functionerende en doeltreffende regelingen voor 
energieprestatiecontracten in gebruik. In de energie-efficiëntierichtlijn zou rekening moeten 
worden gehouden met deze goed functionerende regelingen en de lidstaten moeten niet worden 
verplicht om nieuwe regelingen te creëren. De lidstaten stellen, rekening houdend met hun 
uitgangspositie, een jaarlijks besparingsdoel met betrekking tot de door hen gekozen regeling 
voor energie-efficiëntie, zodat ze hun nationale streefcijfer overeenkomstig artikel 3 halen.

Amendement 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
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Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
als een quota van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, als 
bijdrage aan het nationale streefcijfer 
zoals dat in artikel 3 van deze richtlijn 
uiteen is gezet en rekening houdend met 
het streefcijfer van de Unie van 20%
energiebesparingen voor 2020. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. De 
energiebesparingsstreefwaarde zal 
geleidelijk en met een op nationale basis 
gedifferentieerd startniveau worden 
ingevoerd, zodat er terdege rekening kan 
worden gehouden met vroege acties en tot 
dan toe bereikte resultaten, inclusief de 
reeds goedgekeurde 
efficiëntiemaatregelen in de 
brandstofsector.
Maatregelen die langetermijnbesparingen 
tot doel hebben of gestructureerde 
programma's die door exploitanten in de 
energie-efficiëntiesector worden 
voorgesteld, moeten worden 
aangemoedigd middels financiële prikkels 
of een specifieke fiscale behandeling.

Or. en

Motivering

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A "one fits all"
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. Member 
States shall set a national energy efficiency target according to specific national circumstances 
such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and progress achieved in 
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the implementation of energy efficiency policies so far. Member States must set up the most 
appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive and the ETS already 
foresee strict efficiency targets for fuels.

Amendement 142
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn,
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer.
Deze energiebesparing wordt door de aan 
de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Om de doelstellingen waarvan sprake is 
in artikel 3, lid 1, te bereiken, kunnen 
lidstaten een verplichtingsregeling voor 
energie-efficiëntie opstellen. Deze regeling 
zorgt ervoor dat aan de verplichting 
gebonden partijen jaarlijks een 
hoeveelheid energie besparen onder de 
eindverbruikers.

Or. en

Motivering

The proposed 1.5% national target disregards energy efficiency increases achieved earlier on in 
some Member States (early actions).

Amendement 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 



AM\882704NL.doc 79/107 PE475.843v02-00

NL

jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat. Deze energiebesparing 
wordt door de aan de verplichting 
gebonden partijen gerealiseerd onder de 
eindverbruikers. De lidstaten zullen de 
regeling op alle sectoren toepassen.

Or. en

Motivering

Energie-efficiëntie is kosteneffectiever als elke sector erbij betrokken wordt. Op het gebied van 
vervoer kan elektromobiliteit een grote bijdrage leveren aan energie-efficiëntie.

Amendement 144
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
als een quota van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat. 
Deze energiebesparing wordt door de aan 
de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers. De 
energiebesparingsstreefwaarde zal 
geleidelijk en met een op nationale basis 
gedifferentieerd startniveau worden 
ingevoerd, zodat er terdege rekening kan 
worden gehouden met vroege acties en tot 
dan toe bereikte resultaten, inclusief de 
reeds goedgekeurde 
efficiëntiemaatregelen in de 
brandstofsector.
Maatregelen die langetermijnbesparingen 
tot doel hebben of gestructureerde 
programma's die door exploitanten in de 
energie-efficiëntiesector worden 
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voorgesteld, moeten worden 
aangemoedigd middels financiële prikkels 
of een specifieke fiscale behandeling.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil het subsidiariteitsbeginsel ter sprake brengen. Eenzelfde aanpak voor 
iedereen is niet raadzaam bij de tenuitvoerlegging van ambitieuze energie-efficiëntiestreefcijfers. 
De lidstaten moeten een nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer vaststellen in overeenstemming 
met specifieke nationale omstandigheden (primair energieverbruik, energiescenario, enz.). De 
lidstaten moeten de meest geschikte maatregelen nemen om dit streefcijfer te halen. De richtlijn 
inzake brandstofkwaliteit en het emissiehandelssysteem voorzien al in strenge 
efficiëntiestreefcijfers voor brandstof.

Amendement 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat. Deze energiebesparing 
wordt door de aan de verplichting 
gebonden partijen gerealiseerd onder de 
eindverbruikers.

Or. en

Motivering

De voorgestelde jaarlijkse besparingsverplichting van 1,5% moet gelden voor de economie als 
geheel. De transportsector, die een betekenisvol economisch, maar nog niet aangesproken 
besparingspotentieel in zich heeft, moet hier derhalve in worden meegenomen.

Amendement 146
Miroslav Ouzký
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een per lidstaat vastgesteld 
percentage energie besparen van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de distributeurs en de 
eindverbruikers. Door deze jaarlijkse 
energiebesparingen moeten de 
doelstellingen zoals bedoeld in artikel 3, 
lid 2 worden gehaald.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten in staat worden gesteld hun eigen nationale streefcijfers te bepalen, 
inclusief eerdere en nog steeds lopende besparingsinspanningen. In die streefcijfers moeten 
andere belangrijke interne (hun potentie in zowel technische vooruitgang als economische 
prestaties) en externe (economische groei en industriële activiteiten) factoren worden 
meegenomen, in plaats van het vaststellen van één besparingsstreefcijfer voor iedereen op EU-
niveau. Op deze manier zullen lidstaten in staat zijn hun algehele streefcijfer (artikel 3) te 
bereiken en rekening te houden met de specifieke nationale eigenschappen van hun energie-
efficiëntie.

Amendement 147
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 

1. De lidstaten worden ertoe verplicht,  
adequate stimuleringsregelingen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie bij 



PE475.843v02-00 82/107 AM\882704NL.doc

NL

dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn,
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

eindgebruikers in te voeren, teneinde 
jaarlijks een hoeveelheid energie te 
besparen die gelijk is aan 1,5% van de
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in een lidstaat.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen het verplichte doel van 1,5% energiebesparingen bij 
eindgebruikers ook door middel van andere maatregelen dan verplichtingsregelingen voor 
energie-efficiëntie te behalen.

Amendement 148
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer en verkocht 
aan ETS-installaties. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers of middels een 
gelijkwaardige primaire energiebesparing 
in de toeleveringsketen.

Or. en
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Amendement 149
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op of neemt andere 
maatregelen om energiebesparingen 
onder eindgebruikers te realiseren. Hetzij
de verplichte regeling hetzij andere 
maatregelen zorgen ervoor dat alle 
energiedistributeurs of alle detailhandelaars 
in energie of andere relevante partijen die 
op het grondgebied van een lidstaat actief 
zijn, maatregelen nemen waarmee een 
hoeveelheid energie wordt bespaard die 
gelijk is [aangepast aan gemiddelde jaren 
en andere relevante factoren zoals 
economische groei] aan 4,5% van hun 
gedistribueerde energie of energieverkoop 
per volume in de drie voorgaande jaren in 
die lidstaat.

De lidstaten mogen in hun nationale 
regelingen maatregelen voor de 
transportsector opnemen.

Or. en

Amendement 150
Karl-Heinz Florenz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uit de verkoop of levering van 
energieproducten mogen geen 
energiebesparingsverplichtingen zoals 
beschreven in lid 1 van dit artikel 
voortvloeien indien:
- het gaat om energieafvalproducten of 
energieproducten die het resultaat zijn 
van energieherwinning;
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- ze hoofdzakelijk worden geleverd of 
verkocht aan eigen locaties en filialen;
- ze worden uitgevoerd binnen 'gesloten 
distributiesystemen'.

Or. en

Motivering

Industriële of commerciële locaties of locaties met gedeelde diensten, zoals treinstations, 
luchthavens, ziekenhuizen of industriegebieden, kunnen gesloten distributiesystemen hebben 
vanwege de gespecialiseerde aard van hun activiteiten. Hun primaire functie is om de energie te 
gebruiken die middels het industriële proces wordt gewonnen en niet de energievoorziening als 
zodanig. Het is daarom in hun eigen belang om hun efficiëntie te vergroten.

Amendement 151
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De conversiefactoren in bijlage 
IV zijn van toepassing.

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De conversiefactoren in bijlage 
IV zijn van toepassing. Bij het berekenen 
van de energiebesparing moeten ook 
wisselingen van brandstof in aanmerking 
worden genomen, waarbij gebruik moet 
worden gemaakt van een door de 
Commissie aan te nemen richtlijn.
De lidstaten moeten energiedistributeurs 
of alle detailhandelaars in energie die 
ofwel direct ofwel via verbonden bedrijven 
met de leverancierszijde verbonden zijn, 
toestaan om de energiebesparingen die tot 
stand zijn gebracht bij de transformatie, 
transmissie en distributie van energie mee 
te tellen voor het voldoen aan de 
verplichting uit lid 1.
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Or. en

Amendement 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de 
door de aan verplichtingen gebonden 
partijen getroffen maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie door 
een onafhankelijk orgaan wordt 
gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
onafhankelijke meet-, controle- en 
verificatiesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevante en representatieve 
steekproef van de door de aan 
verplichtingen gebonden partijen getroffen 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie door een onafhankelijk orgaan 
wordt gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Een goede verificatie van de energiebesparingen is onontbeerlijk om te waarborgen dat 
consumenten een eerlijke deal krijgen en het vertrouwen te genereren dat voorspelde 
besparingen ook daadwerkelijk worden verwezenlijkt. Het systeem moet erop toezien dat 
besparingen die (ex ante) aan elk soort maatregel worden toegekend, exact zijn en gebaseerd 
zijn op feitelijk consumentengedrag en dat er (ex post) steekproeven van maatregelen worden 
genomen en dat hier een controle op wordt uitgeoefend, met een onafhankelijke verificatie. Dat 
laatste is met name belangrijk voor maatregelen waarvan de impact afhankelijk is van 
consumentengedrag, bijvoorbeeld op het gebied van apparaten, gloeilampen of doe-het-
zelfisolatie van zolderkamers.

Amendement 153
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie kunnen de 
lidstaten:

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie moeten de 
lidstaten:
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Or. en

Motivering

Er moet een eis met een sociale doelstelling worden opgenomen om zeker te stellen dat 
huishoudens die met energiearmoede kampen ook onder de regelingen vallen.

Amendement 154
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie kunnen de 
lidstaten:

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie moeten de 
lidstaten:

Or. de

Amendement 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie kunnen de 
lidstaten:

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie wordt de lidstaten 
verzocht:

a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

a) eisen met een sociale doelstelling op te 
nemen in de besparingsverplichtingen die 
zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 

b)aan verplichtingen gebonden partijen toe 
te staan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
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voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

c) aan verplichtingen gebonden partijen toe 
te staan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

Or. fr

Amendement 156
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen. Deze maatregelen 
moeten tot stand komen in overleg met de 
overheidsdiensten;

Or. en

Motivering

Overheidsdiensten zullen advies kunnen geven over de maatregelen waaraan de meeste behoefte 
is in sociale woningen en in huishoudens die met energiearmoede kampen.

Amendement 157
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 

a) verplichte eisen met een sociale 
doelstelling opnemen in de 
besparingsverplichtingen die zij opleggen, 
waaronder de eis de maatregelen uit te 
voeren in huishoudens met een laag 
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sociale woningen; inkomen die met energiearmoede kampen 
of in sociale woningen;

Or. de

Amendement 158
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Binnen de verplichtingsregeling 
inzake energie-efficiëntie mogen de 
lidstaten:

Or. en

Amendement 159
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval zien zij 
erop toe dat er een accreditatieprocedure 
van kracht is die helder en transparant is, 
die openstaat voor alle marktdeelnemers en 
die gericht is op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

Or. en

Amendement 160
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht 
is op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
bedrijven die energie-efficiëntiediensten 
leveren met contractueel gegarandeerde 
energiebesparingen, in aanmerking te 
laten komen voor hun verplichting;

Or. en

Amendement 161
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof 
deze werd behaald in een van de twee 
vorige of volgende jaren.

Schrappen

Or. de

Amendement 162
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan hun verplichte overschakeling 
naar hernieuwbare energie en 
warmteterugwinning mee te tellen (in dit 
geval beschouwd als 'niet-hernieuwbare 
energienesparingen').
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In het geval van verplichtingsregelingen 
inzake energie-efficiëntie zal het aan 
verplichtingen gebonden partijen worden 
toegestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

Or. en

Amendement 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren, teneinde het systeem 
flexibeler te maken.

Or. fr

Amendement 164
Theodoros Skylakakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – onder c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) speciale maatregelen te treffen om 
de perverse prikkels aan te pakken die 
optreden wanneer de energiedistributeurs 
en de detailhandelaars in energie 
tegelijkertijd ook energieproducent zijn;

Or. el

Motivering

In veel gevallen overlappen de commerciële belangen van de producenten en de 
energiedistributeurs elkaar nog steeds, wat vanwege de aanzienlijke bedrijfsgrootte die de 
productie met zich meebrengt tot perverse prikkels leidt.



AM\882704NL.doc 91/107 PE475.843v02-00

NL

Amendement 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) alle kosten die zij hebben 
doorberekend aan hun klanten, zonder 
dat daarbij de integriteit en 
vertrouwelijkheid van persoonlijke of 
commercieel gevoelige informatie mag 
worden geschonden, in overeenstemming 
met de van kracht zijnde Europese 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost of 
energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Amendement 166
Linda McAvan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Met gebruik van alle informatie in 
artikel 6, lid 6 moeten nationale 
regelgevende instanties jaarverslagen 
publiceren met daarin antwoord op de 
vraag of verplichtingsregelingen inzake 
energie-efficiëntie hun doelstellingen 
bereiken tegen de laagst mogelijke kosten 
voor klanten. De nationale regelgevende 
instanties zullen ook regelmatig 
commissie-onafhankelijke onderzoeken 
doen naar de gevolgen die de regeling 
heeft op energierekeningen en 
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energiearmoede en naar de 
energiebesparingen van de regeling, 
teneinde maximale kosteneffectiviteit te 
garanderen. De lidstaten worden verplicht 
rekening te houden met deze gevolgen 
middels aanpassingen van de regelingen.

Or. en

Motivering

The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers. This is particularly important given the 
context of rising domestic energy prices.

Amendement 167
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder 
dan het equivalent van 75 GWh aan 
energie per jaar distribueren of verkopen, 
minder dan 10 personen in dienst hebben 
of een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal 
hebben dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er zou geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen marktdeelnemers, aangezien dit de 
concurrentie op de energiemarkt zou kunnen verstoren.

Amendement 168
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder 
dan het equivalent van 75 GWh aan 
energie per jaar distribueren of verkopen, 
minder dan 10 personen in dienst hebben 
of een jaaromzet of jaarlijks balanstotaal 
hebben dat niet meer dan 2 000 000 euro 
bedraagt, vrijstellen van de toepassing van 
dit artikel. Voor eigen gebruik 
geproduceerde energie telt niet mee voor 
deze drempelwaarden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit artikel moet worden geschrapt, aangezien alle distributeurs of detailhandelaars, ongeacht 
hun grootte, een verplichting zouden moeten hebben. Als ze geen verplichting willen, zouden ze 
deze over moeten kunnen dragen aan een andere energiedistributeur of een derde marktpartij.

Amendement 169
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel. 
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 75 GWh aan energie per 
jaar distribueren of verkopen, minder dan 
10 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 2 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel. 
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor dit artikel.

Or. en

Amendement 170
Bas Eickhout
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

De lidstaten kunnen aan verplichtingen 
gebonden partijen toestaan jaarlijks tot 
maximaal 50% van hun verplichting in te 
lossen door geld te storten in financiële 
energiebesparingsregelingen die zijn 
opgezet om de financiering van 
investeringen in energie-efficiëntie te 
faciliteren en van kredieten te voorzien. 
Dit zal moeten gebeuren door een bedrag 
aan de financieringsregeling bij te dragen 
dat gelijk is aan de geraamde 
investeringskosten die nodig zijn om het 
overeenkomende deel van hun 
verplichting in te lossen.

Or. en

Amendement 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

De lidstaten kunnen de aan verplichtingen 
gebonden partijen toestaan om geld te 
storten in het fonds dat middels artikel 17 
bis (nieuw) wordt opgericht om zo 
maximaal 40% van hun verplichting in te 
lossen. Deze jaarlijkse storting zal worden 
berekend op basis van de geraamde 
investeringskosten die nodig zijn om het 
overeenkomende deel van hun 
verplichting in te lossen.

Or. en

Motivering

Deze benadering zal de flexibiliteit vergroten: aan verplichtingen gebonden partijen hoeven niet 
direct zelf alle verbeteringen inzake energie-efficiëntie door te voeren. Als de bijgedragen 
middelen toegankelijk zijn voor derde partijen, zal dit helpen om de voordelen van de 
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leveranciersverplichtingen te spreiden in termen van het openstellen van de 
energiedienstenmarkt voor een grotere verscheidenheid aan actoren, waaronder het mkb.

Amendement 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan leiden. De Commissie kan dergelijke 
maatregelen afwijzen of voorstellen doen 
voor wijzigingen daarvan binnen 3 
maanden na de kennisgeving. In dat geval 
wordt de alternatieve aanpak door de 
betrokken lidstaat niet toegepast zolang de 
Commissie de opnieuw voorgelegde of 
gewijzigde ontwerpmaatregelen niet heeft 
aanvaard.

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie uiterlijk twee jaar na 
aanneming van deze richtlijn de 
alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan leiden.

Or. fi

Motivering

De lidstaten moeten voldoende tijd krijgen voor het nemen van alternatieve maatregelen.

Amendement 173
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels over sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij maken daarbij 
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hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

inzichtelijk hoe zij de vereiste hoeveelheid 
besparingen gaan behalen.

Or. en

Amendement 174
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten delen de Commissie tegen 
uiterlijk 1 januari 2013 het aandeel van 
hun verplichting mee dat zij voornemens 
zijn in te lossen door de aan 
verplichtingen gebonden partijen toe te 
staan bij te dragen aan de financiële 
regeling, met inbegrip van de regels over
sancties als bedoeld in artikel 9. Zij tonen 
daarbij aan hoe zij de voorgestelde
hoeveelheid besparingen gaan behalen, met 
gebruik van het aan het fonds bijgedragen 
aandeel. De Commissie kan dergelijke 
maatregelen afwijzen of voorstellen doen 
voor wijzigingen daarvan binnen 3 
maanden na de kennisgeving. In dat geval 
worden de programma's en maatregelen
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. en

Motivering

De energie-efficiëntieverplichting moet verplicht zijn om gelijke mededingingsvoorwaarden door 
de hele EU heen te creëren.
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Amendement 175
Bas Eickhout

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

De lidstaten delen de Commissie tegen 
uiterlijk 1 januari 2013 het aandeel van 
hun verplichting mee dat zij voornemens 
zijn in te lossen door de aan 
verplichtingen gebonden partijen toe te 
staan bij te dragen aan de financiële 
regeling, met inbegrip van de regels over 
sancties als bedoeld in artikel 9. Zij tonen 
daarbij aan hoe zij de voorgestelde
hoeveelheid besparingen gaan behalen, met 
behulp van het bijgedragen aandeel van 
het fonds. De Commissie kan dergelijke 
maatregelen afwijzen of voorstellen doen 
voor wijzigingen daarvan binnen 3 
maanden na de kennisgeving. In dat geval 
worden de programma's en maatregelen
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. en

Amendement 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 
gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
het aandeel van hun verplichting mee dat 
wordt ingelost met stortingen in de 
fondsen door de aan verplichtingen 
gebonden partijen, met inbegrip van de 
regels over sancties als bedoeld in artikel 9. 
Zij lichten daarbij toe welke programma's 
en maatregelen zij voornemens zijn op te 
stellen met behulp van het in het fonds 
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binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak 
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

ingezamelde bedrag om de vereiste 
hoeveelheid besparingen te behalen. De 
Commissie kan dergelijke maatregelen 
afwijzen of voorstellen doen voor 
wijzigingen daarvan binnen 3 maanden na 
de kennisgeving. In dat geval worden de 
programma's en maatregelen door de 
betrokken lidstaat niet toegepast zolang de 
Commissie de opnieuw voorgelegde of 
gewijzigde ontwerpmaatregelen niet heeft 
aanvaard.

Or. en

Motivering

Deze benadering zal de flexibiliteit vergroten: aan verplichtingen gebonden partijen hoeven niet 
direct zelf alle verbeteringen inzake energie-efficiëntie door te voeren. Als de bijgedragen 
middelen toegankelijk zijn voor derde partijen, zal dit helpen om de voordelen van de 
leveranciersverplichtingen te spreiden in termen van het openstellen van de 
energiedienstenmarkt voor een grotere verscheidenheid aan actoren, waaronder het mkb.

Amendement 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. fi
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Motivering

Een systeem van wederzijdse erkenning van energiebesparingen zou een zeer bureaucratisch en 
kostbaar systeem zijn.

Amendement 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een systeem van wederzijdse erkenning van energiebesparingen zou in feite betekenen dat 
consumenten in de ene lidstaat uiteindelijk betalen voor besparingen die meetellen voor een 
doelstelling in een andere lidstaat. Dat is niet eerlijk aangezien consumenten in alle lidstaten 
hiervan moeten profiteren. Het kan ook leiden tot strategisch gedrag van energiebedrijven.

Amendement 179
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 

Schrappen
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gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Or. de

Motivering

Het besluit of de handel in energie-efficiëntiecertificaten tussen de lidstaten al dan  niet moet 
worden ingevoerd, is geen regeling voor de technische details is, waartoe de Commissie buiten 
de gewone wetgevingsprocedure om door middel van een gedelegeerde handeling kan besluiten. 
Een dergelijk besluit moet door de medewetgevers, Parlement en Raad, volgens de gewone 
wetgevingsprocedure worden genomen.

Amendement 180
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 
partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Schrappen

Or. de
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Amendement 181
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Lidstaten moeten worden 
opgeroepen om, als zij energiebedrijven 
ertoe willen aanmoedigen de energie-
efficiëntiestreefcijfers te bereiken zoals 
gedefinieerd in artikel 1, lid 2, de 
volledige waardeketen van 
energieproductie tot energievoorziening 
en energieverbruik daarin te betrekken.

Or. de

Amendement 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De lidstaten dragen er zorg voor 
dat de overheidssteun voor de 
vernieuwingsplannen met betrekking tot 
de renovatie van ramen bij historische 
gebouwen ook voor de isolatie van daken 
bestemd is.

Or. es

Amendement 183
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare

De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot 



PE475.843v02-00 102/107 AM\882704NL.doc

NL

energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

investeringsgraadaudits, teneinde de 
energieprestaties van industriële 
installaties, industriële processen en 
gebouwen te evalueren en garanderen. 
Deze audits zullen economisch en 
technisch op elke industriële installatie of 
elk gebouw zijn afgestemd, afhankelijk 
van de complexiteit van de geauditeerde 
installaties, processen of gebouwen, en
worden uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

Or. en

Amendement 184
Rolandas Paksas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
energiedistributeurs en detailhandelaars 
aan deze markt kunnen deelnemen.

Or. en

Amendement 185
Sirpa Pietikäinen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat er 
nationale stimuleringsregelingen worden 
opgezet om de auditkosten terug te betalen 
aan de bedrijven die een aanvaardbaar 
deel van de voorgestelde maatregelen uit 
de aanbevelingen van hun energieaudits 
ten uitvoer leggen, en om te zorgen voor 
meer prikkels om deze maatregelen ten 
uitvoer te leggen.

Or. en
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Amendement 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, worden 
aangemoedigd een energieaudit te 
ondergaan die op een kostenefficiënte 
manier door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen vóór 30 juni 
2014 en elke drie jaar vanaf de datum van 
de voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, 
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde en/of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd. Audits 
kunnen worden uitgevoerd door inhouse-
deskundigen, op voorwaarde dat zij 
gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, dat 
zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren.

Or. en
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Motivering

Voor grote ondernemingen waar energie een belangrijk deel van de bedrijfskosten uitmaakt, 
worden energieaudits of energie-/milieubeheersystemen al erkend als zijnde een essentieel 
instrument om het energieverbruik te controleren en te optimaliseren. Het is derhalve belangrijk 
deze grote ondernemingen de mogelijkheid te bieden energieaudits uit te laten voeren door eigen 
personeel, mits dit personeel daartoe is opgeleid en gecertificeerd.

Amendement 188
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, worden 
aangemoedigd een energieaudit te 
ondergaan die op een kostenefficiënte 
manier door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen vóór 30 juni 
2014 en elke drie jaar vanaf de datum van 
de voorgaande energieaudit wordt 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke 
drie jaar vanaf de datum van de 
voorgaande energieaudit wordt uitgevoerd.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen tot uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn en elke 
vijf jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd.
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Or. pl

Amendement 190
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2.

3. Onafhankelijk uitgevoerde energie-
audits die voortvloeien uit 
energiebeheersystemen of die worden 
uitgevoerd in het kader van vrijwillige 
overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de betrokken 
lidstaat of door de Commissie aangeduid 
en gecontroleerd orgaan, worden geacht te 
voldoen aan de eisen van lid 2. De eis van 
onafhankelijkheid betekent dat de audits 
wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
zij gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, 
dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

Or. en

Motivering

De bepaling van overweging 20 over inhouse-deskundigen moet ook worden opgenomen in het 
artikel.

Amendement 191
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Naleving van normen als EMAS of 
EN 14001 wordt ook beschouwd als 
nakoming van de eisen van lid 2.
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Or. en

Amendement 192
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Energieaudits kunnen op zichzelf staan 
of deel uitmaken van een uitgebreidere 
milieuaudit.

4. Energieaudits kunnen op zichzelf staan 
of deel uitmaken van een uitgebreidere 
milieuaudit. Als minimumeis zouden 
dergelijke audits een evaluatie van de 
gezondheidseffecten moeten omvatten.

Or. en

Amendement 193
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Energieaudits en 
energiebeheersystemen die onder dit 
artikel ten uitvoer worden gelegd mogen 
niet uitsluiten dat dezelfde of 
vergelijkbare maatregelen worden 
gebruikt als motivering voor bestaande of 
toekomstige financiële stimulerings- en 
ondersteuningsregelingen zoals 
belastingaftrek. Zo nodig moeten de 
Europese richtsnoeren voor staatssteun 
op dit gebied en de 
energiebelastingrichtlijn (Richtlijn
2003/96/EG) dienovereenkomstig worden 
aangepast.

Or. en

Motivering

De energieaudits en energiebeheersystemen mogen bestaande of toekomstige stimulerings- en 
ondersteuningsregelingen van lidstaten niet in de weg staan. Belastingaftrek heeft bewezen een 
goede stimulans te zijn om energiebeheersystemen op te zetten.
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Amendement 194
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Energieaudits en 
energiebeheersystemen die onder dit 
artikel ten uitvoer worden gelegd mogen 
niet uitsluiten dat dezelfde of 
vergelijkbare maatregelen worden 
gebruikt als motivering voor bestaande of 
toekomstige financiële stimulerings- en 
ondersteuningsregelingen zoals 
belastingaftrek. Zo nodig moeten de 
Europese richtsnoeren voor staatssteun 
op dit gebied en de 
energiebelastingrichtlijn (Richtlijn
2003/96/EG) dienovereenkomstig worden 
aangepast.

Or. en

Motivering

Het artikel mag bestaande of toekomstige stimulerings- en ondersteuningsregelingen van 
lidstaten niet in de weg staan.

Amendement 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 30 juni 2013 dient de 
Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen, algemene criteria voor 
energieaudits te hebben vastgelegd.

Or. en


