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Amendement 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI. De 
meters moeten kosteneffectief zijn en de 
energie-efficiëntie van huishoudens 
verbeteren.

Or. fi

Amendement 197
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
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bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd. Dat betekent dat de 
lidstaten er ook voor zorgen dat slimme 
meters gebruikersvriendelijk zijn en 
duidelijke, nauwkeurige, gedetailleerde 
realtime-informatie verschaffen over het 
energieverbruik zodat de eindgebruiker 
energie kan besparen.

Or. en

Amendement 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 

Wanneer de lidstaten slimme meters 
invoeren, dan moeten ze, zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten, aan een 
volledige kosten-batenanalyse 
onderworpen worden. Bij het vastleggen 
van de minimumfunctionaliteiten van de 
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minimumfunctionaliteiten van de meters 
en de verplichtingen die aan 
marktdeelnemers worden opgelegd.

meters en de verplichtingen die aan 
marktdeelnemers worden opgelegd, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
de voordelen voor de eindverbruiker 
volledig in acht worden genomen.

Or. en

Motivering

Het derde wetgevingspakket voor een interne Europese gas- en elektriciteitsmarkt biedt de 
lidstaten de gelegenheid om voorafgaand aan de invoering van slimme meters een kosten-
batenanalyse uit te voeren. Alleen wanneer de kosten-batenanalyse positief uitvalt, moeten er 
uiterlijk in 2020 in 80% van de huishoudens slimme meters geïnstalleerd zijn. Dure regelingen 
mogen alleen worden ingevoerd als ze voordelen voor de consument opleveren. Het geld dat de 
installatie van slimme meters kost, kan beter worden besteed aan andere energie-
efficiëntiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie.

Amendement 200
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
moeten zij ervoor zorgen dat de 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
de voordelen voor de eindverbruiker 
volledig in acht worden genomen bij het 
vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.
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Amendement 201
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit moeten 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor zorgen dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten moeten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten, voorzover ze de 
energie-efficiëntie van huishoudens 
verbeteren. Als het gebruik van individuele 
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individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

verwarmingsmeters technisch niet haalbaar 
is, worden individuele kostenallocatoren 
voor verwarming, in overeenstemming met 
de bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

Or. fi

Amendement 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang of op de energievoorziening 
van de ketel van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet,
respectievelijk via individuele bronnen. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik te meten, 
behalve in situaties waarin dit economisch 
niet efficiënt is.

Or. pl

Amendement 204
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
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aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming of individuele 
warmtekostenverdelers voor meting van
het verwarmingsverbruik van elke radiator, 
in overeenstemming met de bepalingen in 
bijlage VI, punt 1.2, geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. De kosten voor 
de gebruikte apparaten mogen niet hoger 
zijn dan de daarmee te behalen 
energiebesparing.

Or. de

Amendement 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

De lidstaten zorgen ervoor dat in 
gebouwen met verschillende eenheden 
(woningen en bedrijfsruimten) die door 
centrale systemen van warmte en warm 
water voor huishoudelijke doeleinden 
worden voorzien, het verbruik in elke 
eenheid wordt gemeten; de lidstaten 
voeren regels in voor de kostentoekenning 
op grond van het jaarverbruik van warmte 
en warm water voor huishoudelijke 
doeleinden in deze gebouwen. 
Uitzonderingen zijn toegestaan wanneer 
de installatie van meters of de
kostentoekenning op grond van het 
verbruik technisch en/of economisch niet 
haalbaar blijkt te zijn, bv. in gebouwen 
met een hoge efficiëntie. De 
meteropneming van koeling is optioneel.

Or. en

Amendement 206
Richard Seeber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
moet er een verwarmingsmeter 
geïnstalleerd worden aan de ingang van 
gebouwen die worden voorzien via een 
stadsverwarmingsnet. In gebouwen met 
meerdere appartementen moeten er ook 
individuele verbruiksmeters voor 
verwarming geïnstalleerd worden om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, moeten er
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
worden om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 207
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen die 
zijn voorzien van centrale verwarming of 
koeling. Deze regels bevatten richtsnoeren 
betreffende correctiefactoren die 
kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

De lidstaten moeten regels invoeren inzake 
de kostentoewijzing voor warmteverbruik 
in gebouwen met meerdere appartementen 
die zijn voorzien van centrale verwarming 
of koeling. Deze regels moeten 
richtsnoeren bevatten betreffende 
correctiefactoren die kenmerken van 
gebouwen, zoals warmteoverdracht tussen 
appartementen, weerspiegelen.
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Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 208
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1. 
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, moeten de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2015 erop 
toezien dat de facturering nauwkeurig is en 
gebaseerd is op het werkelijke verbruik, 
voor alle sectoren die onder deze richtlijn 
vallen, waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1. 
De eindverbruiker moet naast de factuur de 
nodige informatie ontvangen zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 209
Richard Seeber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 210
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier.

De lidstaten moeten eisen dat op vraag van 
de eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.
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Amendement 211
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, moeten gratis ter 
beschikking gesteld worden aan de 
eindverbruiker.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten schrijven voor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de 
energierekeningen voor de consument 
jaarlijks onderzoeken. Hun bevindingen 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Om hun energieverbruik te veranderen, moeten de consumenten hun energierekeningen kunnen 
begrijpen. Daarom moet van de nationale regelgevende instanties worden geëist dat ze 
onderzoeken of de rekeningen begrijpelijk zijn voor de consument. Door de openbaarmaking van 
de informatie, kunnen de consumenten kiezen voor de bedrijven die het het beste doen.
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Amendement 213
Miroslav Ouzký

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dit artikel is niet van toepassing 
wanneer uit een kosten-batenanalyse 
blijkt dat voordelen wat betreft de 
potentiële besparingen van de 
eindgebruikers niet opwegen tegen de 
kosten van de installatie van individuele 
meters.
Als uit de economische beoordeling van 
de invoering van slimme meters 
overeenkomstig Richtlijn 2009/72/EG 
blijkt dat de installatie ervan voordelig is, 
is de in lid 2 vastgestelde termijn niet van 
toepassing.

Or. en

Motivering

De distributiebedrijven installeren al slimme meters volgens de in de 3e elektriciteitsrichtlijn 
(Richtlijn 2009/72/EG) vastgestelde tijdschema's, d.w.z. dat 80% van de klanten voor wie een 
kosten-batenanalyse positief uitviel, uiterlijk in 2020 een slimme meter moet hebben. De nieuwe
richtlijn mag lopende investeringsplannen niet dwarsbomen. Ook mogen de distributiebedrijven 
niet tot economisch niet levensvatbare oplossingen gedwongen worden.

Amendement 214
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Sancties Schrappen
De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging 
ervan te garanderen. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
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evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk [12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn] in kennis van deze bepalingen 
en delen haar onverwijld eventuele latere 
wijzigingen daarvan mede.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 215
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De sancties mogen niet 
automatisch of los van schuld worden 
opgelegd. In elk geval afzonderlijk moet 
nauwkeurig worden bekeken welke 
inspanningen energiebedrijven 
bijvoorbeeld hebben verricht om de 
doelstellingen te bereiken en waarom dit 
niet is gelukt. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

Or. de
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Amendement 216
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten een doeltreffende, 
redelijke en afschrikkende administratieve 
boete vaststellen om de handhaving van 
de artikelen 6 tot en met 8 van deze 
richtlijn te waarborgen.

Or. en

Amendement 217
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
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stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte.
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen.
In elk nationaal plan wordt het volgende 
vastgelegd:
a) de nationale 
ontwikkelingsdoelstellingen met 
betrekking tot de warmtekrachtkoppeling 
voor het jaar 2020 en de bijbehorende 
tussentijdse doelstellingen;
b) gebieden waar stadsverwarming wordt 
bevorderd omdat de kosten-batenanalyse 
voor warmtekrachtkoppeling positief 
uitvalt;
c) de gegevens van bijlage VII;
d) de plannen moeten berusten op een 
uitgebreide kosten-batenanalyse van alle 
voorgenomen investeringen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bestaande warmtevraag en de 
verschillende verbruiksprofielen (bijv. 
industriële, huishoudelijke of tertiaire 
verbruikspatronen) worden geëvalueerd. 
Bovendien moeten er op grond van de 
kenmerken van de uiteenlopende 
nationale vraag- en verbruikspatronen 
verschillende soorten 
warmtekrachtkoppeling (micro, voor 
eigen verbruik…) worden overwogen.
e) de plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Motivering

A "one fits all" approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical issues in 
CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects should be 
taken into account. All these aspects also account for large differences in Member States' in 
terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. Requirements should 
be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis carried out at a system 
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level according to clearly established criteria and modalities. Such analysis should identify 
District Heating/Cooling development areas where heat demand is sufficient to justify the 
development of district heating/cooling networks. An effective promotion of CHP can be pursued 
by preserving the market operators' free initiative, providing financial incentives and simplifying 
administrative procedures. Development costs of district heating/cooling networks should be 
borne by network users in order to guarantee a balanced distribution of costs and avoid market 
distortion.

Amendement 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling en efficiënte
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder 
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationale verwarmings- en 
koelingskaart op om op efficiëntere wijze
het potentieel voor de toepassing van 
warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming 
en -koeling te vinden en te ontwikkelen, 
waarin de gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De plannen worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie.

Or. fi

Amendement 220
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
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lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, waaronder 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppeling, en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Amendement 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd

1. Uiterlijk 1 januari 2016 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.
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Or. pl

Amendement 222
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 analyseren de 
lidstaten de ontwikkeling van het 
potentieel voor de toepassing van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
efficiënte stadsverwarming en -koeling, 
waarin de gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De analyses worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten verzekeren 
door middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. de

Motivering

De verplichting om de nationale verwarmings- en koelingsplannen bij alle plannen van 
ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en ontwikkelingsplannen toe te passen, leidt tot een 
enorme bureaucratische rompslomp en beperkt de flexibiliteit van de beleidsmakers op regionaal 
en lokaal niveau aanzienlijk.

Amendement 223
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
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koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
administratieve rompslomp moet daarbij 
zo klein mogelijk worden gehouden. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd. In deze 
plannen voor ruimtelijke ordening moet 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
prioriteit krijgen.

Or. de

Amendement 224
Oreste Rossi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
beoordeling voeren de lidstaten, mede op 
grond van de klimaatomstandigheden, de 
economische haalbaarheid of de 
technische geschiktheid, een kosten-
batenanalyse op hun grondgebied uit 
teneinde de financieel gunstigste 
oplossingen om aan de vraag naar 
verwarming en koeling te voldoen vast te 
stellen en de uitvoering daarvan te 
vereenvoudigen.

Or. en

Motivering

De in het voorstel voor een richtlijn voorziene nationale ontwikkelingsplannen moeten een 
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kosten-batenanalyse omvatten die door zorgvuldige planning van de warmtebehoefte een 
constante ontwikkeling waarborgt.

Amendement 225
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen op grond van de in 
de leden 1 en 1 bis genoemde beoordeling 
de nodige maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 8. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij bij warmteproductie 
in verbrandingsinstallaties in de mate van 
het mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Amendement 226
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, waaronder 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppeling, en het gebruik 
van energie voor verwarming en koeling 
uit afvalwarmte en hernieuwbare 
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Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Amendement 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten, waarbij voorkeur 
wordt gegeven aan hun aanpassing aan
de ontwikkeling van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen, in overeenstemming met 
de leden 1, 3, 6 en 7. Bij de ontwikkeling 
van stadsverwarming en -koeling kiezen zij 
in de mate van het mogelijke voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in 
plaats van uitsluitend warmteopwekking.

Or. pl

Amendement 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

De lidstaten zorgen ervoor dat bij de 
planning van nieuwe installaties voor de 
opwekking van thermische elektriciteit, 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW:
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Or. fi

Amendement 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

De lidstaten zorgen ervoor dat in de 
gebieden waar warmtekrachtkoppeling 
vanwege het overeenkomstig lid 2 
vastgestelde potentieel bevorderd wordt, 
alle nieuwe installaties voor de opwekking 
van thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

Or. en

Amendement 230
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

De lidstaten zorgen er bij de planning van 
nieuwe installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW voor dat er onderzoek wordt gedaan 
naar de technische en economische 
haalbaarheid van een energiecentrale met 
apparatuur die het mogelijk maakt 
afvalwarmte te hergebruiken met behulp 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid.

Or. en

Amendement 231
Pavel Poc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW, voor zover technisch, 
sociaaleconomisch en commercieel 
haalbaar, worden voorzien van 
apparatuur die het mogelijk maakt 
afvalwarmte te hergebruiken met behulp 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid.
De lidstaten zorgen er bij hun 
besluitvorming over de locatie van 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit voor dat er naast 
andere criteria rekening wordt gehouden 
met de beschikbaarheid van 
warmtevraagpunten.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat alleen technisch en economisch zinvolle projecten 
moeten worden uitgevoerd. Bovendien moet bij de besluitvorming over de locatie van de 
installaties rekening gehouden worden met warmtevraagpunten, al mag dat niet het enige 
criterium zijn. De lidstaten moeten ook andere criteria in overweging nemen, zoals de veiligheid 
in het geval van kerncentrales, de locatie van gaspijpleidingen in het geval van gascentrales enz.

Amendement 232
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW:

De lidstaten zorgen ervoor dat alle nieuwe 
installaties voor de opwekking van 
thermische elektriciteit, met een totaal 
thermisch vermogen van groter dan 20 
MW, met uitzondering van kerncentrales:

Or. en
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Motivering

In de uitzonderingsregels moet rekening worden gehouden met de kenmerken van kerncentrales, 
die een hoge belastingsfactor hebben. Door die belastingsfactor en de op grond van de 
demografische profielen beperkte warmtevraag kunnen zij niet de warmte-
elektriciteitverhouding halen die nodig is om te voldoen aan de eisen inzake hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling van de leden 3 en 6. Alle kerncentrales moeten volledig van de eisen 
worden vrijgesteld, omdat ze al bij voorbaat niet aan de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseisen voldoen.

Amendement 233
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die 
het mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; en

a) worden voorzien van apparatuur die het 
mogelijk maakt afvalwarmte te 
hergebruiken door middel van een 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseenheid; of

Or. pl

Amendement 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de kosteneffectiviteit en technische 
haalbaarheid van de bouw worden 
onderzocht 

Or. fi

Amendement 236
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

Schrappen

Or. en

Amendement 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) worden geplaatst op een locatie waar 
afvalwarmte kan worden gebruikt door 
warmtevraagpunten.

b) wordt geprobeerd ze te plaatsen op een 
locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten.

Or. fi

Amendement 238
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
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zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met de in lid 1 bedoelde beoordeling de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. en

Amendement 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in 
overeenstemming met bijlage VIII de 
beschikbaarheid van geschikte 
warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
alinea worden nageleefd.

Or. fi

Amendement 240
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 

De lidstaten keuren in artikel 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 
autorisatiecriteria, of gelijkwaardige 
toelatingscriteria, goed om ervoor te 
zorgen dat de bepalingen van de eerste 
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alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

alinea worden nageleefd. Zij zorgen er in 
het bijzonder voor dat in overeenstemming 
met bijlage VIII de beschikbaarheid van 
geschikte extra warmtebelasting voor 
warmtekrachtkoppeling in acht wordt 
genomen voor de locatie van nieuwe 
installaties.

Or. pl

Amendement 241
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of gelijkwaardige 
toelatingscriteria voorwaarden opnemen 
voor vrijstelling van afzonderlijke 
installaties van de bepalingen in de eerste 
alinea indien:
a) een voor de afzonderlijke installatie 
uitgevoerde kosten-batenanalyse aantoont 
dat de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling; of
b) de eis onder b) van de eerste alinea met 
betrekking tot de locatie van de installatie 
niet kan worden vervuld wegens de 
noodzaak een installatie in de nabijheid 
van een overeenkomstig Richtlijn 
2009/31/EG toegelaten geologische 
opslagplaats te plaatsen.

Or. en

Amendement 242
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – alinea 2 ter (nieuw)



AM\882705NL.doc 29/124 PE475.852v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling.

Or. en

Amendement 243
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;
b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of
c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
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voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. en

Amendement 244
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

De lidstaten leggen voorwaarden vast voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 3 
indien:

Or. en

Motivering

WKK-installaties moeten economisch levensvatbaar zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn andere 
energie-efficiëntiemaatregelen wellicht geschikter en moeten er financiële middelen beschikbaar 
zijn voor andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 245
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

Om ervoor te zorgen dat uitsluitend 
projecten met het nodige technische 
potentieel en een sociaaleconomisch en 
zakelijk voordeel worden uitgevoerd, 
stellen de lidstaten voorwaarden vast voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 3 
indien:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten verplicht moeten zijn om 
gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor vrijstelling van de WKK-verplichting, om 
te voorkomen dat oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.
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Amendement 246
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor vrijstelling van de 
bepalingen van lid 3 indien:

De lidstaten stellen voorwaarden vast voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 3 
indien:

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten verplicht moeten zijn om 
gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor vrijstelling van de WKK-verplichting 
indien niet aan a), b), c) van dit lid wordt voldaan. Daardoor moet worden voorkomen dat 
oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.

Amendement 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;

Schrappen

Or. fi

Amendement 248
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting in punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;

a) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
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warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten verplicht moeten zijn om 
gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor vrijstelling van de WKK-verplichting, om 
te voorkomen dat oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.

Amendement 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

Schrappen

Or. fi

Amendement 250
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; of

b) de installatie zich in de nabijheid van 
een onder Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats bevindt; of

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten verplicht moeten zijn om 
gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor vrijstelling van de WKK-verplichting, om 
te voorkomen dat oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.
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Amendement 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. fi

Amendement 252
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten verplicht moeten zijn om 
gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor vrijstelling van de WKK-verplichting, om 
te voorkomen dat oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.

Amendement 253
Karl-Heinz Florenz
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

c) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten geen concurrerend rendement op 
de investeringen opleveren, wanneer 
rekening wordt gehouden met de 
volledige-levenscycluskosten, met inbegrip 
van investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Motivering

WKK-installaties moeten economisch levensvatbaar zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn andere 
energie-efficiëntiemaatregelen wellicht geschikter en moeten er financiële middelen beschikbaar 
zijn voor andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) hoogrenderende gas- of 
steenkoolcentrales om economische 
redenen of ter waarborging van de 
netwerkstabiliteit zonder 
warmtekrachtkoppelingseenheid moeten 
worden toegelaten.

Or. de

Motivering

Naast de inzet van warmtekrachtkoppeling moeten de lidstaten hoogrenderende nieuwe gas- of 
steenkoolcentrales om economische redenen of ter waarborging van de netwerkstabiliteit 
eveneens kunnen toelaten zonder daarbij enig onderscheid te maken. De in de richtlijn voorziene 
uitzonderingsregeling, die de Commissie het voorbehoud van toetsing biedt, is daartoe niet 
voldoende.

Amendement 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

Or. fi

Amendement 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2016 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling toegepast door de betreffende 
lidstaat tot de Commissie de gewijzigde 
voorwaarden goedkeurt.

Or. pl

Amendement 257
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

Schrappen

Or. en

Amendement 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt
aangepast aan de autorisatiecriteria van 
lid 3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat in hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening rekening
wordt gehouden met efficiënte 
energieopwekking en -distributie en 
efficiënt energieverbruik.

Or. fi

Amendement 259
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
van lid 1.

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid
3 en dat deze voldoende rekening houdt
met hun nationale verwarmings- en 
koelingsplannen van lid 1.

Or. de
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Motivering

De verplichting om de nationale verwarmings- en koelingsplannen bij alle plannen van 
ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en ontwikkelingsplannen toe te passen, leidt tot een 
enorme bureaucratische rompslomp en beperkt de flexibiliteit van de beleidsmakers op regionaal 
en lokaal niveau aanzienlijk.

Amendement 260
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken.

Or. en

Amendement 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
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gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat, wanneer dat aantoonbaar 
kosteneffectief is, de installatie wordt 
aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt.

Or. fi

Amendement 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage
VIII.

6. In de gebieden waar 
warmtekrachtkoppeling vanwege het 
overeenkomstig lid 2 vastgestelde 
potentieel wordt bevorderd, zorgen de
lidstaten ervoor dat, wanneer een bestaande 
installatie voor elektriciteitsopwekking met 
een totaal nominaal thermisch vermogen 
van groter dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning bij voorkeur wordt verstrekt op 
voorwaarde dat het technisch en 
economisch haalbaar is dat de installatie 
wordt aangepast om als hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar een voldoende en 
langdurig stabiele warmtevraag bestaat. 
Het uitrusten van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties met 
voorzieningen voor de afvang of opslag 
van kooldioxide wordt niet gezien als 
renovatie in de zin van deze bepalingen.
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Or. en

Motivering

A "one fits all" approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical issues in 
CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects should be 
taken into account. All these aspects also account for large differences in Member States' in 
terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  Requirements 
should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis carried out at a 
system level according to clearly established criteria and modalities. Such analysis should 
identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is sufficient to justify 
the development of district heating/cooling networks. An effective promotion of CHP can be 
pursued by preserving the market operators' free initiative, providing financial incentives and 
simplifying administrative procedures. Development costs of district heating/cooling networks 
should be borne by network users in order to guarantee a balanced distribution of costs and 
avoid market distortion.

Amendement 263
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits het project met 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
technisch, sociaaleconomisch en 
commercieel haalbaar is.

Or. en

Amendement 264
Miroslav Ouzký
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII..

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW, met uitzondering van 
kerncentrales, substantieel wordt 
gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

Or. en

Motivering

In de uitzonderingsregels moet rekening worden gehouden met de kenmerken van kerncentrales, 
die een hoge belastingsfactor hebben. Door die belastingsfactor en de op grond van de 
demografische profielen beperkte warmtevraag kunnen zij niet de warmte-
elektriciteitverhouding halen die nodig is om te voldoen aan de eisen inzake hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling van de leden 3 en 6. Alle kerncentrales moeten volledig van de eisen 
worden vrijgesteld omdat ze al bij voorbaat niet aan de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingseisen voldoen.

Amendement 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 

6. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
een bestaande installatie voor 
elektriciteitsopwekking met een totaal 
nominaal thermisch vermogen van groter 
dan 20 MW substantieel wordt 
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gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG, de vergunning wordt 
vernieuwd, de nieuwe of vernieuwde 
vergunning wordt verstrekt op voorwaarde
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, mits de installatie zich bevindt op 
een locatie waar afvalwarmte kan worden 
gebruikt door warmtevraagpunten in 
overeenstemming met punt 1 van bijlage 
VIII.

gerenoveerd of wanneer, in 
overeenstemming met artikel 21 van 
Richtlijn 2010/75/EG de vergunning wordt 
vernieuwd, er in de nieuwe of vernieuwde 
vergunning rekening mee wordt gehouden 
dat de installatie wordt aangepast om als 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie te 
werken, op basis van een analyse van de 
economische efficiëntie en de 
gebruiksefficiëntie.

Or. pl

Amendement 266
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het uitrusten van 
elektriciteitsopwekkingsinstallaties met 
voorzieningen voor de afvang of opslag 
van kooldioxide wordt niet gezien als 
renovatie ten behoeve van deze 
bepalingen.

Schrappen

Or. de

Amendement 267
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of toelatingscriteria 
voorwaarden opnemen voor vrijstelling 
van afzonderlijke installaties van de 
bepalingen in de eerste alinea indien een 
kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
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levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 268
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling.

Or. en

Amendement 269
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 



AM\882705NL.doc 43/124 PE475.852v02-00

NL

Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. en

Amendement 270
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

De lidstaten leggen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 op
wanneer:

Or. en

Motivering

WKK-installaties moeten economisch levensvatbaar zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn andere 
energie-efficiëntiemaatregelen wellicht geschikter en moeten er financiële middelen beschikbaar 
zijn voor andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 271
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

Om ervoor te zorgen dat uitsluitend 
projecten met het nodige technische 
potentieel en een sociaaleconomisch en 
zakelijk voordeel worden uitgevoerd, 
leggen de lidstaten voorwaarden op voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
indien:

Or. en
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Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 10, lid 7, verheldert dit amendement dat de 
lidstaten verplicht moeten zijn om gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor 
vrijstelling van de WKK-verplichting, om te voorkomen dat oneconomische of technisch 
ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.

Amendement 272
Miroslav Ouzký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 
opleggen wanneer:

De lidstaten leggen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 op
wanneer:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het amendement op artikel 10, lid 7, verheldert dit amendement dat de 
lidstaten verplicht moeten zijn om gemeenschappelijke voorwaarden vast te stellen voor 
vrijstelling van de WKK-verplichting indien niet aan a) en b) in deze alinea wordt voldaan. Dat 
moet voorkomen dat oneconomische of technisch ondeugdelijke projecten worden uitgevoerd.

Amendement 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting, zoals vastgelegd in punt 
1 van bijlage VIII, niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. fi

Amendement 274
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen
in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten geen concurrerend rendement op 
de investeringen opleveren, wanneer 
rekening wordt gehouden met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Motivering

WKK-installaties moeten economisch levensvatbaar zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn andere 
energie-efficiëntiemaatregelen wellicht geschikter en moeten er financiële middelen beschikbaar 
zijn voor andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2016 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling toegepast door de betreffende 
lidstaat tot de Commissie de gewijzigde 
voorwaarden goedkeurt.

Or. pl

Amendement 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fi

Amendement 277
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken.

8. De lidstaten nemen autorisatiecriteria of 
gelijkwaardige toelatingscriteria aan om 
ervoor te zorgen dat industriële installaties 
met een totaal thermisch vermogen van 
groter dan 20 MW die afvalwarmte 
opwekken en die gebouwd of substantieel 
gerenoveerd zijn na [de inwerkingtreding 
van deze richtlijn] deze afvalwarmte 
afvangen en gebruiken indien het project 
commercieel en technisch haalbaar wordt 
geacht.

Or. en

Motivering

In alignment with the Amendements to Article 10, paragraph 7 and 8, this Amendement clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound are 
not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned 
actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this Amendement 
includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in CPH to sell their 
excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies investing in 
utilisation of excess heat.



AM\882705NL.doc 47/124 PE475.852v02-00

NL

Amendement 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 
de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken, 
voorzover dat wat de kosteneffectiviteit 
betreft verstandig is. Zij kunnen de 
installaties ook verplichten tot het dragen 
van de aansluitingskosten en de kosten 
voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

Or. fi

Amendement 279
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij zorgen ervoor dat de aansluitingskosten 
en de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen, eerlijk tussen de 
betrokken partijen worden verdeeld.

Or. en

Motivering

In alignment with the Amendements to Article 10, paragraph 7 and 8, this Amendement clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound are 
not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned 
actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this Amendement 
includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in CPH to sell their 
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excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies investing in 
utilisation of excess heat.

Amendement 280
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 
de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen, rekening 
houdend met het technisch beheer en de 
economische balans van de 
stadsverwarmings- en 
-koelingsnetwerken, mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 
de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

Or. en

Amendement 281
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken. 
Zij kunnen de installaties ook verplichten 
tot het dragen van de aansluitingskosten en 
de kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

De lidstaten ontwikkelen mechanismen om 
deze installaties aan te sluiten op 
stadsverwarmings- en -koelingsnetwerken, 
voorzover er behoefte bestaat aan warmte 
of koeling via deze netwerken. Zij kunnen 
de installaties ook verplichten tot het 
dragen van de aansluitingskosten en de 
kosten voor het ontwikkelen van de 
stadsverwarmings- en koelingsnetwerken 
die nodig zijn om hun afvalwarmte naar de 
verbruiker te brengen.

Or. pl
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Amendement 282
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de eerste 
alinea opleggen wanneer:

De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of toelatingscriteria 
voorwaarden opnemen voor vrijstelling
van afzonderlijke installaties van de 
bepalingen van de eerste alinea wanneer
een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 283
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de eerste 
alinea opleggen wanneer:

De lidstaten leggen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de eerste 
alinea op wanneer:

Or. en

Motivering

WKK-installaties moeten economisch levensvatbaar zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn andere 
energie-efficiëntiemaatregelen wellicht geschikter en moeten er financiële middelen beschikbaar 
zijn voor andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 284
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de eerste 
alinea opleggen wanneer:

De lidstaten leggen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de eerste 
alinea op wanneer:

Or. en

Motivering

In alignment with the Amendements to Article 10, paragraph 7 and 8, this Amendement clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound are 
not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the concerned 
actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this Amendement 
includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in CPH to sell their 
excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for companies investing in 
utilisation of excess heat.

Amendement 285
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. en

Amendement 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. fi
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Amendement 287
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 288
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten geen concurrerend rendement op 
de investeringen opleveren, wanneer 
rekening wordt gehouden met de 
volledige-levenscycluskosten, met inbegrip 
van investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Motivering

WKK-installaties moeten economisch levensvatbaar zijn. Zijn ze dat niet, dan zijn andere 
energie-efficiëntiemaatregelen wellicht geschikter en moeten er financiële middelen beschikbaar 
zijn voor andere energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 289
Oreste Rossi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling.

Or. en

Amendement 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2016 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling toegepast door de betreffende 
lidstaat tot de Commissie de gewijzigde 
voorwaarden goedkeurt.

Or. pl

Amendement 291
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie overeenkomstig bijlage VIII 
voor de kosten-batenanalyse van het hele 
grondgebied van een lidstaat waarnaar in 
lid 1 bis wordt verwezen en voor de 
kosten-batenanalyse van afzonderlijke 
installaties als bedoeld in de leden 3, 6 en 
8.

Or. en

Amendement 292
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen. Die 
methodologie wordt opgesteld in overleg 
met de belanghebbenden en daarin wordt 
rekening gehouden met zowel de 
sociaaleconomische als bedrijfsfinanciële 
vooruitzichten.

Or. en

Motivering

Een WKK-project moet niet alleen sociaaleconomisch levensvatbaar maar ook voor de 
betrokken investeerders winstgevend zijn. WKK mag geen doel op zich zijn. Een methodologie 
voor de kosten-batenanalyse moet ook deze vooruitzichten omvatten, en de bedrijfstak die er geld 
in steekt moet erbij betrokken worden.

Amendement 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd in 
het besluit van de Commissie [nummer van 
het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien jaar 
daarna.

Rekening houdend met de technische 
ontwikkelingen en innovaties, is de 
Commissie gemachtigd om door middel 
van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd in 
het besluit van de Commissie [nummer van 
het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien jaar 
daarna.

Or. fi

Amendement 294
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
beschikbare steun voor 
warmtekrachtkoppeling onderworpen is 
aan de elektriciteit die wordt geproduceerd 
door hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en dat afvalwarmte 
doelgericht wordt gebruikt om primaire 
energie te besparen. Zij maken geen 
onderscheid tussen ter plaatse verbruikte 
elektriciteit en elektriciteit die naar het net 
geëxporteerd wordt. Overheidssteun voor 
warmtekrachtkoppeling en de opwekking 
van stadsverwarming en 
stadsverwarmingsnetwerken zijn, waar van 
toepassing, onderhevig aan de regels voor 
staatssteun.

11. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
beschikbare steun voor 
warmtekrachtkoppeling onderworpen is 
aan de elektriciteit die wordt geproduceerd 
door hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en dat afvalwarmte 
doelgericht wordt gebruikt om primaire 
energie te besparen. Zij maken geen 
onderscheid tussen ter plaatse verbruikte 
elektriciteit en elektriciteit die naar het net 
geëxporteerd wordt. Overheidssteun voor 
warmtekrachtkoppeling en de opwekking 
van stadsverwarming en 
stadsverwarmingsnetwerken zijn, waar van 
toepassing, onderhevig aan de regels voor 
staatssteun.

Bij biomassaprojecten kunnen steun voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
en andere voor biomassa specifieke 
stimulansen cumulatief werken. 
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Anderzijds wordt geen beschikbare steun 
verleend voor investeringen in 
individuele/gedecentraliseerde 
energieproductie wanneer deze een 
loskoppeling van een efficiënt 
stadsverwarmingsnetwerk inhoudt.

Or. en

Amendement 295
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. 
De lidstaten stellen een niet-
vertrouwelijke samenvatting op met 
verzamelde inventarisgegevens uit de in
artikel 19, lid 2, genoemde verslagen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 296
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

1. De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
op hun grondgebied. Deze inventaris wordt 
iedere drie jaar bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

Or. it

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn wordt raffinage ten onrechte gelijkgesteld aan de opwekking 
van elektrische energie, hetgeen volstrekt ongepast is.

Amendement 297
János Áder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer. 
Deze inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen
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Or. en

Amendement 298
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
hulpmiddelen aan de vraagzijde, zoals de 
vraagrespons, als onderdeel van het 
energiebeheersysteem kunnen worden 
ingevoerd.

Or. en

Amendement 299
Judith A. Merkies

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat de 
energiedistributeurs prioriteit geven aan 
de distributie van energie uit 
hernieuwbare bronnen, zoals omschreven 
in artikel 2, lid 6, van Richtlijn 
2010/31/EU.

Or. en

Amendement 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen onderdelen van 
regelingen en tariefstructuren met een 
sociale doelstelling voor netgebonden 
energietransport en -distributie toestaan, 

Schrappen
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mits de verstorende effecten voor het 
transport- en distributienet minimaal en 
niet onevenredig ten opzichte van de 
sociale doelstelling zijn.

Or. pl

Amendement 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbare dienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft.

Or. pl

Amendement 302
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbare dienstverlening op het 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid in 
gebalanceerde en nevendiensten 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen of stimulansen die 
marktdeelname van de vraagrespons 
kunnen belemmeren, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
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gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Amendement 303
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 –  inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria en 
in overeenstemming met de op EU-niveau 
geharmoniseerde criteria, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Or. en

Amendement 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien kunnen de lidstaten 
bepalingen opstellen voor zo nodig 
degressieve, ononderbroken lange-termijn 
feed-in tarieven voor elektriciteit die door 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden wordt 
opgewekt.

Or. en
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Motivering

Gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking, zelfs op het niveau van de individuele burger, is 
inmiddels werkelijkheid. De toegang tot het net van door hoogrenderende kleinschalige en 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden geproduceerde elektriciteit moet worden 
vereenvoudigd. De lidstaten moeten daarom bepalingen opstellen voor feed-in tarieven voor 
hoogrenderende micro-warmtekrachtkoppeling. Deze feed-in tarieven kunnen in de loop van de 
tijd planmatig worden verlaagd.

Amendement 305
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties op het 
gebied van energie de vraagrespons 
aanmoedigen met het oog op niet-
discriminerende deelname naast de 
voorziening op de lokale of regionale 
energie- en tertiaire reservemarkten, zo 
nodig door de nationale regelgevende 
instanties en 
transmissiesysteembeheerders te 
verplichten om op grond van de 
technische eisen van de energie- en 
tertiaire reservemarkten en de 
mogelijkheden van de vraagrespons 
technische specificaties voor deelname op 
deze markten op te stellen.
De aanbestedingsspecificaties voor 
vraagrespons die deelneemt op de energie-
en tertiaire reservemarkten omvatten 
redelijke specificaties met betrekking tot:
a) het voor deelname benodigde 
minimumaantal kW aan samengevoegde 
capaciteit;
b) de methodologie voor de nulmeting;
c) in voorkomend geval het per gemeten 
locatie voor deelname benodigde 
minimumaantal kW;
d) de duur van de vraagresponsactivering; 
e) het moment van de 
vraagresponsactivering;
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f) de kennisgevingstermijn van de 
vraagresponsactivering;
g) de telemetrie-eisen;
h) de sanctie-eisen;
i) de frequentie van de 
vraagresponsactivering;
j) de tijd tussen activeringen;
k) de duur van aanbestedingen;
l) de optie om een bod te doen op positieve 
of negatieve capaciteit;
m) de beschikbaarheidsbetalingen.
Bij de invoering van nationale 
maatregelen inzake een adequate 
capaciteit of andere 
energiezekerheidsmaatregelen moet 
volledig rekening worden gehouden met 
het potentieel van de vraagrespons. De 
lidstaten zorgen bij invoering van 
regelingen inzake een adequate capaciteit 
dat de bijdrage die de vraagrespons kan 
leveren, volledig wordt meegewogen.

Or. en

Motivering

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets competition 
from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and France, where 
tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand Response is 
being established now on a commercial level. Adding this Article to the Energy Efficiency 
Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially forwarding the 
active participation of European consumers in the electricity markets, ensuring that they also 
are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Amendement 306
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De lidstaten stellen in het kader van 
de toekomstige actieplannen voor de 
invoering van slimme energienetten een 
actieplan vast ter bevordering en 
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ontwikkeling van de vraagrespons. In het 
plan wordt ook de toepassing omschreven 
van passende technische specificaties die 
de deelname mogelijk maken van 
samengevoegde vraagrespons op de 
energie- en tertiaire reservemarkten. De 
lidstaten brengen uiterlijk op 31 december 
2013 en vervolgens om de twee jaar 
verslag uit aan de Commissie over de 
maatregelen die zijn ingevoerd ter 
verwezenlijking van de in dit lid 
vastgestelde doelstellingen.

Or. en

Motivering

De energiemarkten en infrastructuur van de lidstaten lopen sterk uiteen. Daarom moeten ze de 
mogelijkheid hebben om voor zichzelf te bepalen op welke manier ze het beste kunnen zorgen dat 
de vraagrespons er komt, dat starters de markt kunnen betreden en dat concurrentie op de markt 
wordt bewerkstelligd. Dit waarborgt dat de eindgebruikers de mogelijkheid krijgen te profiteren 
van de controle over hun verbruiksperioden – voor zover dat in de desbetreffende lidstaat 
redelijk en uitvoerbaar is.

Amendement 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
uiterlijk op 1 januari 2014 
kwalificatieregelingen bestaan voor 
leveranciers van energiediensten die 
energiediensten, energieaudits en 
maatregelen ter verbetering van energie-
efficiëntie leveren, inclusief voor 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 9, 
van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde de 
technische deskundigheid, objectiviteit en 
betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven. De lidstaten onderzoeken of 
de benodigde kennis in hun eigen 
onderwijs- en herscholingsstelsels 
aanwezig is.

Or. en
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Motivering

Verschillende lidstaten hebben al doeltreffende stelsels voor beroepsopleidingen en bij- of 
nascholing. Ze waarborgen dat maatregelen inzake meer energie-efficiëntie, energierichtsnoeren 
en energiediensten nu al op een hoog kwalificatieniveau worden uitgevoerd. Daarom moet 
verhelderd worden dat de lidstaten hun maatregelen kunnen baseren op de bestaande 
kwalificatiesystemen/regelgevingskaders.

Amendement 308
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

1. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
uiterlijk op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid teneinde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
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regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en werken onderling 
en met de Commissie samen om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen.

kwalificatieregelingen publiek beschikbaar 
en werken aan de onderlinge vergelijking 
en de erkenning van de regelingen, 
onverminderd de bepalingen in Richtlijn 
2005/36/EG.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2005/36/EG stelt de eisen vast voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties. 
Er moet duidelijk worden gemaakt dat het overleg over de erkenning van kwalificaties geen 
inbreuk op Richtlijn 2005/36/EG mag maken.

Amendement 310
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en werken onderling 
en met de Commissie samen om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen.

2. De lidstaten moeten de in lid 1 
genoemde regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar stellen en onderling en 
met de Commissie samenwerken om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 311
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Informatieverstrekking en opleiding
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1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie over de beschikbare energie-
efficiëntiemechanismen en het financiële 
en juridische kader transparant is en op 
grote schaal en actief wordt verspreid 
onder alle consumenten, aannemers, 
architecten, ingenieurs, milieuauditors en 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen als gedefinieerd in Richtlijn 
2010/31/EU. Zij zorgen ervoor dat banken 
en andere financiële instellingen worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan de financiering van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie, onder meer door 
publiek-private samenwerking.
2. De lidstaten zorgen voor passende 
randvoorwaarden en stimulansen opdat 
de marktdeelnemers voldoende en 
gerichte informatie en advies over 
energie-efficiëntie aan de 
energieconsumenten verstrekken.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
gegevens van slimme metersystemen een 
gedetailleerde basis voor advies vormen.
4. De lidstaten ontwikkelen met deelname 
van de betrokken partijen, waaronder de 
lokale en regionale autoriteiten, passende 
informatie-, bewustmakings-, en 
opleidingsprogramma's om de burgers 
voor te lichten over de voordelen en 
praktische aspecten van het nemen van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
5. De Commissie zorgt ervoor dat 
informatie over beste praktijken op het 
gebied van energiebesparing in de 
lidstaten wordt uitgewisseld en ruime 
verspreiding vindt.

Or. en

Amendement 312
Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Informatieverstrekking en opleiding

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie over de beschikbare energie-
efficiëntiemechanismen en het financiële 
en juridische kader transparant is en op 
grote schaal en actief wordt verspreid 
onder alle betrokken marktdeelnemers, 
zoals consumenten, aannemers, 
architecten, ingenieurs, milieuauditors en 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen als gedefinieerd in Richtlijn 
2010/31/EU. Zij zorgen ervoor dat banken 
en andere financiële instellingen worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan de financiering van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie, onder meer door 
publiek-private samenwerking. De 
lidstaten overleggen uiterlijk één jaar na 
de inwerkingtreding van deze wetgeving 
aan de Commissie een plan met daarin de 
door hen te nemen initiatieven, de 
beschikbaarheid van gegevens over de 
beschikbare energie-
efficiëntiemechanismen en het financiële 
en juridische kader.
2. De lidstaten zorgen voor passende 
randvoorwaarden en stimulansen opdat 
de marktdeelnemers voldoende en 
gerichte informatie en advies over 
energie-efficiëntie aan de 
energieconsumenten verstrekken.
3. De lidstaten ontwikkelen met deelname 
van de betrokken partijen, waaronder de 
lokale en regionale autoriteiten, passende 
informatie-, bewustmakings-, en 
opleidingsprogramma's om de burgers 
voor te lichten over de voordelen en 
praktische aspecten van het nemen van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
4. De Commissie zorgt ervoor dat 
informatie over beste praktijken op het 
gebied van energiebesparing in de 
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lidstaten wordt uitgewisseld en ruime 
verspreiding vindt.

Or. en

Motivering

Voorlichting en scholing zijn essentieel voor energie-efficiëntie. De lidstaten mogen hun 
verantwoordelijkheid op dit gebied niet ontlopen. Het is belangrijk dat de lidstaten concrete 
plannen uitwerken over de wijze waarop ze hun energie-efficiëntiestreefcijfers gaan halen.

Amendement 313
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bevorderen de energiemarkt 
en de toegang voor het klein- en 
middenbedrijf tot deze markt door:

De lidstaten moeten de energiemarkt en de 
toegang voor het klein- en middenbedrijf 
tot deze markt bevorderen door:

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 314
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) van overheidsdiensten te eisen dat 
ze bij de renovatie van een gebouw het 
gebruik van energieprestatiecontracten 
(EPC) overwegen.

Or. en
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Amendement 315
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) samen met de Commissie toezicht op 
de marktwerking te houden met het oog 
op mogelijke verstoring van de markt als 
gevolg van de toetreding van 
energiedistributeurs of detailhandelaars 
in energie tot de markt voor 
energiediensten.

Or. en

Amendement 316
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 -lid 1-letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) energiediensten voor huishoudens 
met een laag inkomen financieel te 
steunen.

Or. de

Amendement 317
Peter Liese, Renate Sommer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beoordelen en nemen gepaste 
maatregelen om wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen voor energie-
efficiëntie weg te nemen, met name wat 
betreft:

De bevoegde instanties van de lidstaten 
beoordelen en nemen gepaste maatregelen 
om wettelijke en niet-wettelijke 
belemmeringen voor energie-efficiëntie 
weg te nemen, met name wat betreft:

Or. en

Amendement 318
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de lidstaten moeten specifieke 
steunprogramma's opzetten, zodat de 
kosten voor maatregelen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen 
niet door huurders met een laag inkomen 
hoeven te worden gedragen;

Or. de

Amendement 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bepalingen inzake gebouwen die op 
een monumentenlijst staan en als 
onderdeel van een geklasseerd gebied of 
vanwege hun bijzondere architecturale of 
historische waarde officieel beschermd 
zijn, om de eigenaars meer flexibiliteit te 
bieden voor het nemen van energie-
efficiëntiemaatregelen in deze gebouwen 
in overeenstemming met de algemeen 
aanvaarde methoden voor het behoud, 
d.w.z. warmte-isolatie van de buitenkant 
(muren, dak, ramen) waarbij een goede 
afweging moet worden gemaakt tussen het 
cultuurbehoud en de energie-efficiëntie.

Or. en

Motivering

De eigenaars van gebouwen moet meer flexibiliteit worden gegund in hun besluitvorming over 
de in hun gebouwen te nemen energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de afschaffing van gereguleerde 
prijzen die de kosten niet weerspiegelen.

Or. en

Amendement 321
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter b bis(nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis ) juridische en wettelijke bepalingen 
alsmede administratieve praktijken met 
betrekking tot de aankoop, installatie, 
goedkeuring en aansluiting op het net van 
kleinschalige generatoren, om ervoor te 
zorgen dat huishoudens niet worden 
afgeschrikt van het gebruik van 
microtechnologie voor de opwekking van 
energie.

Or. en

Amendement 322
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De evaluatie van de in lid 1 genoemde 
belemmeringen en maatregelen worden 
meegedeeld aan de Commissie in het in 
artikel 19, lid 2, genoemde eerste 
aanvullende verslag.

2. De evaluatie van de in lid 1 genoemde 
belemmeringen en maatregelen moet 
worden meegedeeld aan de Commissie in 
het in artikel 19, lid 2, genoemde eerste 
aanvullende verslag.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
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die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald 
onder de in artikel 6, lid 9, genoemde 
nationale verplichtingsregelingen voor 
energie-efficiëntie.

Schrappen

Or. fi

Motivering

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

Amendement 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn stelt 
de Commissie een besluit vast tot 
vermindering van het aantal 
emissierechten overeenkomstig artikel 9 
van Richtlijn 2003/87/EG met 1,4 miljard 
rechten om de stimulansen voor 
investering in energie-
efficiëntiemaatregelen en koolstofarme 
technologie alsmede de in Richtlijn 
2003/87/EG vastgestelde doelstellingen te 
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handhaven.

Or. en

Motivering

De uit de uitvoering van deze richtlijn en de doelstelling van 20% energiebesparing 
voortvloeiende lagere vraag naar ETS-rechten moet gecompenseerd worden om het 
prijsmechanisme terug te brengen tot het niveau dat voorzien is in de effectbeoordeling die ten 
grondslag ligt aan Richtlijn 2003/87/EG, en om stimulansen te behouden voor investering in 
energie-efficiëntiemaatregelen en koolstofarme technologie voor installaties waarvoor de ETS-
rechten gelden.

Amendement 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Fondsen

1. Onverminderd het in de artikelen 107 
en 108 van het Verdrag bepaalde, zetten 
de lidstaten één of meer fondsen op voor 
de subsidiëring van programma's en 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie, voor de bevordering 
van de ontwikkeling van een markt voor 
energie-efficiëntiemaatregelen en voor het 
bieden van technische ondersteuning. 
Deze maatregelen kunnen bestaan uit de 
bevordering van energieaudits en 
financiële instrumenten voor 
energiebesparing en ondersteuning van 
de ingrijpende renovatie van gebouwen, 
met name voor huishoudens met een laag 
inkomen. Het fonds kan, naast andere 
middelen, bestaan uit de inkomsten uit de 
veiling van ETS-rechten, financiering uit 
de Structuur- en Cohesiefondsen en later 
uit de financiële bijdragen die 
voortvloeien uit de in artikel 6 van deze 
richtlijn bedoelde verplichtingsregelingen.
2. De fondsen worden gebruikt om private 
investeringen op het gebied van energie-
efficiëntie aan te trekken met behulp van 
garanties op leningen en andere 
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financieel-technische mechanismen.
3. Indien met de fondsen maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
worden gesubsidieerd, wordt alleen 
toegang tot de fondsen verschaft op 
voorwaarde dat ze daadwerkelijk leiden 
tot energiebesparing of verbetering van de 
energie-efficiëntie. Dat wordt op passende 
wijze bewezen, bijvoorbeeld door middel 
van een energieprestatiecertificaat voor 
gebouwen of een energielabel voor 
producten.
4. De fondsen bieden ook technische 
ondersteuning aan derden, zoals 
consumenten, het midden- en kleinbedrijf 
en andere investeerders, om de 
marktpenetratie van energie-
efficiëntieprogramma's en -maatregelen 
van hoge kwaliteit te schragen.
5. De fondsen kunnen worden gekoppeld 
aan daartoe aangewezen instanties of 
programma's, die helpen bij de 
toekenning van gelden aan geschikte 
projecten en bij de uitvoering van de 
onder 3 en 4 bedoelde taken.

Or. en

Motivering

Financiële en technische ondersteuning is nodig om de bestaande barrières, die de toepassing 
van energie-efficiëntiemaatregelen op de markt belemmeren, weg te nemen.

Amendement 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van hun bindende 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie, in overeenstemming met bijlage 
XIV, punt 1.

Or. en
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Amendement 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de bindende 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie, in overeenstemming met bijlage 
XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 328
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.
Om het jaar gaat het nationale verslag 
vergezeld van aanvullende gegevens in 
overeenstemming met bijlage XIV, deel 2.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 329
Kriton Arsenis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van hun bindende 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie, in overeenstemming met bijlage 
XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie 
jaar daarna, dienen de lidstaten 
aanvullende verslagen in met gegevens 
over hun nationale beleid inzake energie-
efficiëntie, actieplannen, programma's en 
ingevoerde of geplande maatregelen om 
de energie-efficiëntie te verbeteren op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, met 
het doel de in artikel 3, lid 1, genoemde 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie te behalen. De verslagen worden 
aangevuld met geactualiseerde schattingen 
van het verwachte algemene verbruik van 
primaire energie in 2020 en geschatte 
niveaus van energieverbruik in de sectoren 
die zijn aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

2. Uiterlijk op 31 december 2013 dienen de 
lidstaten bij de Commissie nationale 
energie-efficiëntieplannen in waarin 
wordt beschreven hoe zij van plan zijn de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te
halen. De Commissie evalueert deze 
plannen en kan ze afwijzen of wijzigingen 
voorstellen. De lidstaten dienen elke twee 
jaar bij de Commissie een verslag in over 
de uitvoering van hun nationale energie-
efficiëntieplannen. De verslagen worden 
aangevuld met geactualiseerde schattingen 
van het verwachte algemene verbruik van 
primaire energie in 2020 en geschatte 
niveaus van energieverbruik in de sectoren 
die zijn aangegeven in bijlage XIV, punt 1. 
De Commissie verstrekt ten laatste op 30 
september 2013 een model als leidraad 
voor de aanvullende verslagen. Dit model 
wordt vastgesteld volgens de in artikel 20, 
lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure. De 
aanvullende verslagen omvatten in ieder 
geval de in bijlage XIV bedoelde 
gegevens. Bij de vaststelling van hun 
nationale energie-efficiëntieplannen 
houden de lidstaten rekening met 
kosteneffectieve energie-
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efficiëntiemaatregelen en het CO2-
weglekrisico.
Bij het vaststellen van hun nationale 
energie-efficiëntie-actieplannen zorgen de 
lidstaten ervoor dat naast de op één 
specifiek product gericht aanpak een 
systematische aanpak wordt bevorderd, 
bijvoorbeeld voor verlichting, op
nationaal niveau om het gebruik aan te 
moedigen van aanvullende 
energiebesparende mogelijkheden.

Or. en

Motivering

Dit amendement borduurt voort op amendement 15 uit het ontwerpadvies. Daarnaast wordt hier 
de systematische aanpak geïntroduceerd die, in tegenstelling tot de op één specifiek product 
gerichte aanpak, enorme besparingen kan opleveren. In het geval van verlichting omvatten 
doeltreffende systemen aanwezigheidsdetectoren, aanpassing aan daglicht en het gebruik van 
doeltreffende lampen.

Amendement 331
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen en de in artikel 3 bis (nieuw) 
genoemde streefcijfers in te voeren. De 
verslagen worden aangevuld met 
geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1

Or. en



AM\882705NL.doc 77/124 PE475.852v02-00

NL

Amendement 332
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-
efficiëntie, actieplannen, programma's en 
ingevoerde of geplande maatregelen om 
de energie-efficiëntie te verbeteren op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, met 
het doel de in artikel 3, lid 1, genoemde 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie te behalen. De verslagen 
worden aangevuld met geactualiseerde 
schattingen van het verwachte algemene 
verbruik van primaire energie in 2020 en 
geschatte niveaus van energieverbruik in 
de sectoren die zijn aangegeven in bijlage 
XIV, punt 1.

Uiterlijk op 30 april 2014 dienen de 
lidstaten bij de Commissie nationale 
energie-efficiëntieplannen in waarin 
wordt beschreven hoe zij van plan zijn de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te
halen. De plannen bevatten ingevoerde of 
geplande maatregelen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau om de energie-
efficiëntie te verbeteren. De Commissie 
evalueert deze nationale energie-
efficiëntieplannen en kan ze afwijzen 
wanneer de vastgestelde maatregelen niet 
volstaan om het nationale energie-
efficiëntiestreefcijfer te halen.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 333
Bogusław Sonik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen streefcijfers 
vaststellen voor bedrijfstakken die 
blootstaan aan een significant CO2-
weglekrisico, zoals bepaald in Besluit 



PE475.852v02-00 78/124 AM\882705NL.doc

NL

2010/2/EU van de Commissie. Beslissen 
zij niettemin om dat toch te doen, dan 
vermelden de lidstaten de voor de 
productieprocessen in deze bedrijfstakken 
mogelijke sectorale streefcijfers, 
uitgedrukt in energieverbruik per 
geproduceerde eenheid, om belemmering 
van de industriële groei te voorkomen.

Or. en

Motivering

De bedrijfstakken met een hoog CO2-weglekrisico mogen niet rechtstreeks door deze richtlijn 
worden aangepakt. Indien ze later door de lidstaten worden aangepakt, dan mogen er alleen 
relatieve energie-efficiëntiestreefcijfers worden vastgesteld, uitgedrukt per geproduceerde 
eenheid.

Amendement 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen geen 
streefcijfers vaststellen voor 
bedrijfstakken die blootstaan aan een 
significant CO2-weglekrisico, zoals 
bepaald in Besluit 2010/2/EU van de 
Commissie. Beslissen zij niettemin om dat 
toch te doen, dan vermelden de lidstaten 
de voor de productieprocessen in deze 
bedrijfstakken mogelijke sectorale 
streefcijfers, uitgedrukt in 
energieverbruik per geproduceerde 
eenheid, om belemmering van de 
industriële groei te voorkomen.

Or. en

Motivering

De bedrijfstakken met een hoog CO2-weglekrisico mogen niet rechtstreeks door deze richtlijn 
worden aangepakt. Indien ze later door de lidstaten worden aangepakt, dan mogen er alleen 
relatieve energie-efficiëntiestreefcijfers worden vastgesteld, uitgedrukt per geproduceerde 
eenheid.
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Amendement 335
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en het in artikel 3 bis (nieuw) 
vastgestelde streefcijfer alsmede bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. De 
Commissie dient haar beoordeling in bij 
het Europees Parlement en de Raad. Op 
basis van de beoordeling van de verslagen 
kan de Commissie aanbevelingen doen aan 
de lidstaten.

Or. en

Amendement 336
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende gegevens en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen of wijzigingen in de 
door de lidstaten toegepaste instrumenten 
voorstellen. Wanneer uit de evaluatie 
blijkt dat een lidstaat voor het behalen van 
de nationale doelstelling inzake energie-
efficiëntie niet op schema ligt, herziet de 
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lidstaat op verzoek van de Commissie zijn 
nationale energie-efficiëntieplan zoals 
bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 337
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De beoordeling van de Commissie van 
het eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties

Schrappen

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
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Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

Or. it

Motivering

We moeten overlapping met andere richtlijnen voorkomen, teneinde de samenhang van het 
huidige energie- en milieubeleid in stand te houden. Voorts wordt raffinage in het voorstel voor 
een richtlijn ten onrechte gelijkgesteld aan de opwekking van elektrische energie, hetgeen 
volstrekt ongepast is.

Amendement 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties.

Schrappen

Or. en
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Motivering

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency "Best Available 
Technologies" (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double regulation 
as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions Directive 
2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. In particular, 
it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved efficiency in the 
management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has to be adapted to 
specific environmental and local conditions where the installation operates and that it has to 
take into account the potential improvements realistically achievable in the upgrading of the 
installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT requirements for industrial 
plants would create regulatory uncertainty and is bound to increase administrative costs and 
hinder new investments.

Amendement 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, uiterlijk op 31 
december 2015 eisen voor om het energie-
efficiëntieniveau van deze installaties te 
verbeteren of dat het gebruik van zulke 
technieken in de toekomst een voorwaarde 
zal zijn voor de gunning van nieuwe 
installaties en de periodieke controle of 
bijstelling van vergunningen voor 
bestaande installaties.
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Or. en

Motivering

Ongeveer 65% van de primaire energie die in gewone kolengestookte centrales en kerncentrales 
wordt gestopt, ontsnapt als afvalwarmte. De vaststelling van minimumprestatievereisten voor 
energieopwekking kan voor een zesde deel bijdragen aan de doelstelling van 20% voor 2020.

Amendement 340
János Áder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer met het oog op de relevante best 
beschikbare technieken welke zijn 
ontwikkeld in overeenstemming met 
Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

Or. en

Amendement 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

Schrappen

Or. en

Motivering

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency "Best Available 
Technologies" (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double regulation 
as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions Directive 
2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. In particular, 
it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved efficiency in the 
management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has to be adapted to 
specific environmental and local conditions where the installation operates and that it has to 
take into account the potential improvements realistically achievable in the upgrading of the 
installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT requirements for industrial 
plants would create regulatory uncertainty and is bound to increase administrative costs and 
hinder new investments.

Amendement 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG. De Commissie moet uiterlijk 
op 30 juni 2013 met een voorstel komen 
tot aanpassing van Beschikking nr. 
406/2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake de inspanningen van 
de lidstaten om hun broeikasgasemissies 
te verminderen om aan de verbintenissen 
van de Gemeenschap op het gebied van 
het verminderen van broeikasgassen tot 
2020 te voldoen.

Or. en
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Motivering

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector is 
subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in the 
effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria +20%, 
Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low carbon 
economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy efficiency 
target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, requires an 
adjustment of the effort sharing.

Amendement 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uiterlijk 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn stelt 
de Commissie een verordening vast tot 
wijziging van de in artikel 10, lid 4, van 
Richtlijn 2003/87/EG genoemde 
verordening om rechten te reserveren om 
weer voor een schaarsteniveau te zorgen 
als bedoeld in de effectbeoordeling op 
basis waarvan de wetgeving is 
overeengekomen, teneinde de 
oorspronkelijke doelstelling van het 
bieden van stimulansen voor investering 
in koolstofarme technologie en energie-
efficiëntiemaatregelen te verwezenlijken 
en vervolgens een wetgevingsbesluit voor 
te stellen tot afschaffing van bedoelde 
rechten.

Or. en

Motivering

De broeikasgasemissierechten (ETS) vormen het belangrijkste instrument voor het terugdringen 
van de industriële uitstoot en het bevorderen van investeringen in koolstofarme technologie, 
maar het overschot aan ETS-rechten betekent dat ze niet de noodzakelijke prikkel tot investering 
bieden. Het overschot aan rechten moet verdwijnen om schaarste te creëren en de 
prijsmechanismen te herstellen.

Amendement 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Uiterlijk eind 2013 stelt de 
Commissie wetgeving voor om vanaf 2020 
de vereiste jaarlijkse reductie met een 
lineaire factor van 1,74% te wijzigen en 
voor deze reductie een waarde vast te 
stellen die volstaat om aan de eisen van de 
doelstelling ter vermindering van de CO2-
uitstoot voor 2050 te voldoen;

Or. en

Motivering

Het overschot aan rechten betekent dat de broeikasgasemissierechten (ETS) niet de 
noodzakelijke prikkel tot investering in koolstofarme technologie bieden. Aangezien de ETS-
rechten het belangrijkste instrument voor de terugdringing van de uitstoot vormen, moet het 
maximumaantal rechten zodanig worden verlaagd dat de doelstellingen tot vermindering van de 
CO2-uitstoot voor 2050 gehaald worden. Het is belangrijk om de industrie van te voren van een 
dergelijke verandering in kennis te stellen, zodat de ondernemingen hun investeringen kunnen 
plannen.

Amendement 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
een wetgevingsvoorstel waarin de 
verplichte nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
een wetgevingsvoorstel waarin de 
verplichte nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 347
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
een wetgevingsvoorstel waarin de 
verplichte nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 348
Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
een wetgevingsvoorstel waarin de 
verplichte nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 349
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
voorstellen tot verdere maatregelen. De 
beoordeling wordt mede gebaseerd op de 
evaluatie van het eerste in lid 1 bedoelde 
jaarverslag.

Or. en

Motivering

Dit amendement vormt een betere weerspiegeling van de rechtsgrondslag en de conclusies van 
de bijzondere Energieraad van 4 februari 2011.

Amendement 350
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) veranderen van het 
besparingspercentage vastgelegd in artikel 
6, lid 1;

Schrappen

Or. en
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Amendement 351
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) veranderen van het 
besparingspercentage vastgelegd in artikel 
6, lid 1;

Schrappen

Or. it

Motivering

Zie ook het amendement op artikel 6, lid 1.

Amendement 352
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2018 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel.

9. Uiterlijk op 30 juni 2018 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door aanbevelingen.

Or. it

Amendement 353
Kriton Arsenis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 10 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Commissie stelt met het oog op de 
tussen 2013 en 2020 te veilen Europese 
ETS-rechten de reservering voor van de 
noodzakelijke hoeveelheid rechten om 
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stimulansen te creëren voor aanvullende 
energie-efficiëntiemaatregelen.

Or. en

Amendement 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Wijzigingen van Richtlijn 2003/87/EG

In artikel 9 van Richtlijn 2003/87/EG 
wordt na lid 2 de volgende alinea 
toegevoegd:
"Vanaf 2014 bedraagt de lineaire 
reductiefactor 2,25%."

Or. en

Motivering

De lineaire factor van het maximum aantal ETS-rechten moet zowel aan de energie-
efficiëntiemaatregelen als aan de EU-klimaatdoelstelling van een vermindering met ten minste 
80% van de uitstoot van broeikasgassen door huishoudens uiterlijk in 2050, worden aangepast. 
Het percentage van 2,25 betekent een lineaire reductie op grond van het aandeel in de uitstoot 
van de sectoren waarvoor in 2050 ETS-rechten gelden, zoals in de klimaatroutekaart 2050 van 
de Commissie uiteengezet.

Amendement 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Bas 
Eickhout, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE -1 (nieuw)
Nationale energie-efficiëntiestreefcijfers

Lidstaat
Primair energieverbruik (Mtoe)
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2007
-20% in 2020
België
50,2
40,2
Bulgarije
19,3
15,4
Tsjechië
43,6
34,9
Denemarken
20,2
16,2
Duitsland
314,9
251,9
Estland
5,9
4,7
Ierland
15,8
12,6
Griekenland
32,6
26,1
Spanje
138,9
111,1
Frankrijk
254,8
203,8
Italië
173,3
138,6
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Cyprus
2,7
2,2
Letland
4,7
3,8
Litouwen
7,8
6,2
Luxemburg
4,6
3,7
Hongarije
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Nederland
70,3
56,2
Oostenrijk
32,0
25,6
Polen
93,1
74,5
Portugal
23,8
19,0
Roemenië
37,5
30,0
Slovenië
7,0
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5,6
Slowakije
16,8
13,4
Finland
36,2
29,0
Zweden
48,1
38,5
VK
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Amendement 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -1 bis (nieuw)
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Or. en

Amendement 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Amendement

BIJLAGE - I (nieuw)

BIJLAGE -I
Nationale energie-efficiëntiestreefcijfers
A. Nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
in 2020 (primaire energie)

Minimum energie-
efficiëntiestreefcijfer 
– Reductie primaire-
energieverbruik in 
2020 (Mtoe) 

Minimum energie-
efficiëntiestreefcijfer 
- Reductie primaire-
energieverbruik in 
2025 (Mtoe) 

Minimum energie-
efficiëntiestreefcijfer 
- Reductie primaire-
energieverbruik in 
2030 (Mtoe) 

België ntb ntb ntb
Bulgarije ntb ntb ntb
Tsjechië ntb ntb ntb
Denemarken ntb ntb ntb
Duitsland ntb ntb ntb
Estland ntb ntb ntb
Ierland ntb ntb ntb
Griekenland ntb ntb ntb
Spanje ntb ntb ntb
Frankrijk ntb ntb ntb
Italië ntb ntb ntb
Cyprus ntb ntb ntb
Letland ntb ntb ntb
Litouwen ntb ntb ntb
Luxemburg ntb ntb ntb
Hongarije ntb ntb ntb
Malta ntb ntb ntb
Nederland ntb ntb ntb
Oostenrijk ntb ntb ntb
Polen ntb ntb ntb
Portugal ntb ntb ntb
Roemenië ntb ntb ntb
Slovenië ntb ntb ntb
Slowakije ntb ntb ntb
Finland ntb ntb ntb
Zweden ntb ntb ntb
Verenigd Koninkrijk ntb ntb ntb
EU 368 ntb ntb

'ntb' betekent 'nader te bepalen'
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Berekeningsmethode voor de nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers
Bij het vastleggen van hun nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers houden de 
lidstaten rekening met onderstaande 
methode. Voor de prognose van het 
primaire-energieverbruik in 2020 wordt 
uitgegaan van het Primes 2007-model.
Methode: Primes 2007-basisscenario voor 
2020 in Mtoe - 25% besparing
Daarop kunnen de volgende 
correctiefactoren worden toegepast: de 
absolute verminderingsstreefcijfers in 
verhouding tot het primaire-
energieverbruik in 2007:
- bedragen maximaal 8% voor de groep 
van negen EU-landen met het laagste 
reële gezinsinkomen per hoofd van de 
bevolking (L9);
- bedragen maximaal 12% voor de groep 
van 15 landen die voor het Cohesiefonds 
in aanmerking komen (C15);
- bedragen voor elk land maximaal 25%;
- bedragen minimaal 8% voor landen die 
niet voor het Cohesiefonds in aanmerking 
komen (EU-27 min C15);
- bedragen minimaal 5% voor landen die 
voor het Cohesiefonds in aanmerking 
komen (C15);
- vormen geen absolute stijging van het 
energieverbruik met meer dan 5%.

Or. en

Motivering

Bij de vaststelling van de nationale indicatieve streefcijfers moet rekening worden gehouden met 
het "business as usual"-scenario. Een lidstaat met een lage levensstandaard en een hoge 
economische groei moet een minder ambitieus streefcijfer krijgen, omdat bv. moet worden 
voldaan aan de wens van de burgers om in hun eigen flat te wonen. In het Primes-model van de 
Commissie wordt daarmee rekening gehouden. Anderzijds brengt het Primes-model voor een 
minderheid van landen een aantal overdrijvingen met zich mee. Daarom moet naargelang van 
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de economische situatie een correctiefactor worden toegepast.

Amendement 358
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
Berekeningsmethode voor de nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers
In haar voorstel voor de nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers maakt de 
Commissie gebruik van het basisscenario 
voor het primaire-energieverbruik in 2020 
uit het Primes 2007-model. De 
onderstaande methode wordt gehanteerd:
Primes 2007-basisscenario voor 2020 in 
Mtoe - 20% besparing
De absolute verminderingsstreefcijfers 
voor 2020 in verhouding tot het primaire-
energieverbruik in 2007 omvatten 
correctiefactoren voor de volgende 
categorieën:
- een maximum reductiegrens voor de 
groep van negen EU-landen met het 
laagste reële gezinsinkomen per hoofd (L9
[1]),
- een maximum reductiegrens voor de 
groep van 15 landen die voor het 
Cohesiefonds in aanmerking komen 
(C15),
- een maximum reductiegrens voor elk 
land,
- een minimum reductiegrens voor landen 
die niet voor het Cohesiefonds in 
aanmerking komen (EU-27 min C15[2]),
- een minimum reductiegrens voor landen 
die voor het Cohesiefonds in aanmerking 
komen (C15),
- een maximumgrens voor de absolute
stijging van het energieverbruik.
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_________________
1 De L9-landen zijn Bulgarije, Roemenië, Letland, 
Polen, Estland, Hongarije, Litouwen, Slowakije en 
Tsjechië (Eurostat, Statistics in Focus, 16/2011).
2 De C15-landen zijn de L9-landen plus Slovenië, 
Portugal, Malta, Griekenland, Cyprus en Spanje.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 bis (nieuw)
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Or. en

Amendement 360
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – voetnoot 40

BIJLAGE - I (nieuw)

BIJLAGE -I
Nationale energie-efficiëntiestreefcijfers
A. Nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
in 2020 (primaire energie)

Minimum energie-
efficiëntiestreefcijfer 
– Reductie primaire-
energieverbruik in 
2020 (Mtoe)

Minimum energie-
efficiëntiestreefcijfer 
– Reductie primaire-
energieverbruik in 
2025 (Mtoe)

Minimum energie-
efficiëntiestreefcijfer 
– Reductie primaire-
energieverbruik in 
2030 (Mtoe)

België ntb ntb ntb
Bulgarije ntb ntb ntb
Tsjechië ntb ntb ntb
Denemarken ntb ntb ntb
Duitsland ntb ntb ntb
Estland ntb ntb ntb
Ierland ntb ntb ntb
Griekenland ntb ntb ntb
Spanje ntb ntb ntb
Frankrijk ntb ntb ntb
Italië ntb ntb ntb
Cyprus ntb ntb ntb
Letland ntb ntb ntb
Litouwen ntb ntb ntb
Luxemburg ntb ntb ntb
Hongarije ntb ntb ntb
Malta ntb ntb ntb
Nederland ntb ntb ntb
Oostenrijk ntb ntb ntb
Polen ntb ntb ntb
Portugal ntb ntb ntb
Roemenië ntb ntb ntb
Slovenië ntb ntb ntb
Slowakije ntb ntb ntb
Finland ntb ntb ntb
Zweden ntb ntb ntb
Verenigd Koninkrijk ntb ntb ntb
EU 368 ntb ntb

'ntb' betekent 'nader te bepalen'
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
40. PB L 342 van 22.12.2009, blz. 46. Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 361
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie) 

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 362
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan
die tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 

a) zouden wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten 
moeten aankopen die tot de hoogste 
energie-efficiëntieklasse behoren en 
houden daarbij rekening met 
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haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 363
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met
kosteneffectiviteit, gevolgen voor de 
gezondheid, economische haalbaarheid en 
technische geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende concurrentie;

Or. en

Motivering

Bij de besluitvorming over aankopen moet ook met gezondheidsaspecten rekening worden 
gehouden om het bijvoorbeeld makkelijker te maken producten te kopen zonder stoffen die 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Amendement 364
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kopen, wanneer een product dat niet 
onder punt a) valt wel het voorwerp is van 
een uitvoeringsmaatregel in het kader van 
Richtlijn 2009/125/EG die is vastgesteld 
nadat deze richtlijn in werking is getreden, 
alleen producten aan die voldoen aan de in 
die uitvoeringsmaatregel vermelde energie-
efficiëntiebenchmarks;

b) zouden, wanneer een product dat niet 
onder punt a) valt wel het voorwerp is van 
een uitvoeringsmaatregel in het kader van 
Richtlijn 2009/125/EG die is vastgesteld 
nadat deze richtlijn in werking is getreden, 
alleen producten moeten aankopen die 
voldoen aan de in die uitvoeringsmaatregel 
vermelde energie-efficiëntiebenchmarks;

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 365
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kopen kantoorartikelen, die onder 
Besluit [2006/1005/EG39] van de Raad 
vallen, aan welke aan energie-
efficiëntievereisten voldoen niet lager dan 
die opgesomd in bijlage C van de 
overeenkomst bij dat besluit;

c) zouden kantoorartikelen die onder 
Besluit [2006/1005/EG39] van de Raad 
vallen, moeten aankopen welke aan 
energie-efficiëntievereisten voldoen niet 
lager dan die opgesomd in bijlage C van de 
overeenkomst bij dat besluit;

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 366
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) kopen alleen banden aan uit de hoogste 
brandstofrendementsklasse, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/200940. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
de laagste rolgeluidemissie waar 
gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

d) zouden alleen banden moeten aankopen
uit de hoogste brandstofrendementsklasse, 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/200940. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
de laagste rolgeluidemissie waar 
gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 367
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

e) zouden in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten moeten eisen 
dat dienstverleners voor het verlenen van 
de desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 368
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d). 
Overheidsinstanties beoordelen bij het 
aanbesteden van 
dienstverleningscontracten de 
mogelijkheid om langetermijn-
energieprestatiecontracten af te sluiten, 
zoals bedoeld in artikel 14 onder b.

Or. en

Amendement 369
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen 
die ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel van 
het in artikel 11 van Richtlijn 2010/31/EU 
genoemde energieprestatiecertificaten 
wordt de naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

f) zouden uitsluitend gebouwen moeten 
kopen of huren die ten minste aan de in 
artikel 4, lid 1, genoemde minimumeisen 
voor energieprestaties voldoen. Door 
middel van het in artikel 11 van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. de

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 5. Overheidsinstanties moeten 
zich bij hun aankopen behalve op energie-efficiëntie ook op andere aspecten kunnen richten, om 
in individuele gevallen de selectiecriteria op zinvolle wijze te kunnen wegen.

Amendement 370
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt  2 – alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichte partijen kunnen één of meer van 
de volgende methodes gebruiken om de 
energiebesparing ten behoeve van artikel 
6, lid 2 te berekenen:

Verplichte partijen kunnen één of meer van 
de volgende methodes gebruiken om de 
energiebesparing te berekenen:

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid teneinde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 371
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Levenslange maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie:
� Isoleren van het interne net in 
gebouwen: 20 jaar;
� Reinigen en uitbalanceren van het 
interne net in gebouwen: 10 jaar;
� Optimaliseren van de regelgeving 
inzake het interne net: 20 jaar.

Or. en

Amendement 372
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 1.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2 bis. Rapportagevereisten
De detailhandelaars in energie en de 
energieleveranciers die verantwoordelijk 
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zijn voor de nationale invoering van 
slimme meters verstrekken jaarlijks de 
volgende verzamelde gegevens aan de 
nationale regelgevende instanties:
a) de totale kosten van de invoering in het 
afgelopen jaar en de gemiddelde kosten 
per huishouden;
b) de voorziene kosten van de invoering 
voor het volgende jaar voor het hele 
programma en per huishouden;
c) een overzicht van de categorieën 
klanten bij wie ze meters hebben 
geïnstalleerd (bv. vooruitbetaling);
d) de geografische gebieden waarin ze 
meters hebben geïnstalleerd;
e) of de installatie onderdeel uitmaakte 
van een specifiek(e) proef, initiatief of 
lokaal project;
f) of de klant gas, elektriciteit of beide 
ontvangt;
g) het percentage in woningen 
geïnstalleerde displays;
h) of en hoeveel belangstelling er was 
voor advies over energie-efficiëntie;
i) of er op het installatiepunt of als gevolg 
van de installatie verkoopactiviteiten 
hebben plaatsvonden;
j) feedback van de klanten – bij voorkeur 
onafhankelijk beoordeeld.

Or. en

Motivering

Deze gegevens zijn nodig om de kosten van het invoeringsprogramma te controleren en om te 
controleren of er een platform voor klantenvoordelen wordt ontwikkeld. De punten h, i & j zijn 
nodig om de belangstelling van de consument meten, manieren ter verbetering van de energie-
efficiëntie te controleren en om te kijken of de energiebedrijven de invoering aangrijpen om 
andere producten te verkopen.

Amendement 373
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 2.1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) In het geval van centrale verwarming en 
koeling wordt er maandelijks gefactureerd 
tijdens het verwarmings-/koelingsseizoen;

c) In het geval van centrale verwarming en 
koeling wordt er maandelijks gefactureerd 
tijdens het verwarmings-/koelingsseizoen, 
indien er warmtemeters zijn geïnstalleerd;

Or. pl

Amendement 374
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 2.2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen dat er op de voorkant 
van elke gas- en elektriciteitsrekening een 
kader staat waarin de volgende gegevens 
zijn samengevat:
a) de precieze tariefbenaming;
b) de verbruikte hoeveelheid energie;
c) de prijs van het gas en/of de elektriciteit 
per kWh en de omgerekende kosten per 
dag;
d) de manier waarop de kosten berekend 
zijn;
e) alle kortingen waarvan de klant 
profiteert en wanneer de kortingen 
wegvallen;
f) alle vergoedingen die de klant moet 
betalen wanneer hij of zij van leverancier 
verandert.

Or. en

Motivering

Om hun verbruik te veranderen, moeten de consumenten hun energierekening kunnen begrijpen. 
De Commissie heeft samen met consumentenorganisaties een modelenergierekening inclusief 
bovengenoemd kader ontwikkeld. Zo kan de consument zijn rekeningen in één oogopslag 
begrijpen.

Amendement 375
Richard Seeber
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 10, lid 1, genoemde 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen bevatten:

1. De in artikel 10, lid 1, genoemde 
nationale verwarmings- en 
koelingskaarten bevatten:

Or. fi

Amendement 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) identificatie van de mogelijkheden voor 
aanvullende hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, onder andere door 
de renovatie van bestaande en de bouw 
van nieuwe warmtekrachtkoppelings- en 
industriële installaties of andere faciliteiten 
die afvalwarmte opwekken;

e) identificatie van de mogelijkheden voor 
aanvullende hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling, onder andere door 
de bouw van nieuwe 
warmtekrachtkoppelings- en industriële 
installaties of andere faciliteiten die 
afvalwarmte opwekken;

Or. fi
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Amendement 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) een raming van de te besparen primaire 
energie;

h) een raming van de te besparen primaire-
of eindenergie;

Or. fi

Amendement 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor zover nodig kan het plan bestaan 
uit een verzameling regionale of lokale 
plannen.

2. Voorzover nodig kan de verwarmings-
en koelingskaart bestaan uit een 
verzameling regionale of lokale plannen.

Or. fi

Amendement 380
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er zullen plannen van stedelijke 
ruimtelijke ordening worden opgesteld om 
ervoor te zorgen dat

Schrappen

a) nieuwe installaties voor de opwekking 
van thermische elektriciteit en 
fabrieksinstallaties die afvalwarmte 
produceren, zich daar bevinden waar een 
maximale hoeveelheid van de beschikbare 
afvalwarmte hergebruikt kan worden om 
in de bestaande of voorspelde vraag naar 
verwarming en koeling te voorzien;
b) nieuwe woongebieden of nieuwe 
fabrieksinstallaties die warmte verbruiken 
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tijdens hun productieprocessen, zich 
bevinden op een plaats waar aan een 
maximale hoeveelheid van hun 
warmtevraag wordt voldaan door de 
beschikbare afvalwarmte, zoals 
aangegeven in de nationale verwarmings-
en koelingsplannen. Om een optimale 
afstemming tussen vraag en aanbod voor 
verwarming en koeling te garanderen, 
zullen ruimtelijke-ordeningsplannen het 
clusteren van een aantal installaties op 
dezelfde plaats bevorderen;
c) installaties voor opwekking van 
thermische elektriciteit, 
fabrieksinstallaties die afvalwarmte 
produceren, afvalverbrandingsinstallaties 
en andere installaties die afval naar 
energie omzetten zijn aangesloten op het 
lokale stadsverwarmings- of koelingsnet;
d) woongebieden en fabrieken die warmte 
verbruiken tijdens hun 
productieprocessen zijn aangesloten op 
het lokale stadsverwarmings- of 
stadskoelingsnet.

Or. de

Motivering

Deze eisen grijpen diep in in de ruimtelijke ordening van de lidstaten en worden derhalve niet  
gedekt door de aangehaalde rechtsgrondslag volgens artikel 194, lid 2, VWEU, maar zouden 
artikel 192, lid 2, onder b, VWEU als rechtsgrondslag moeten hebben en hier zou daarom 
uitsluitend de Raad met eenparigheid van stemmen een besluit over kunnen nemen.

Amendement 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) nieuwe installaties voor de opwekking 
van thermische elektriciteit en 
fabrieksinstallaties die afvalwarmte 
produceren, zich daar bevinden waar een 
maximale hoeveelheid van de beschikbare 
afvalwarmte hergebruikt kan worden om in 
de bestaande of voorspelde vraag naar 

a) nieuwe installaties voor de opwekking 
van thermische elektriciteit en 
fabrieksinstallaties die afvalwarmte 
produceren, zich zover mogelijk daar 
bevinden waar een maximale hoeveelheid 
van de beschikbare afvalwarmte 
hergebruikt kan worden om in de 
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verwarming en koeling te voorzien; bestaande of voorspelde vraag naar 
verwarming en koeling te voorzien;

Or. fi

Amendement 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nieuwe woongebieden of nieuwe 
fabrieksinstallaties die warmte verbruiken 
tijdens hun productieprocessen, zich 
bevinden op een plaats waar aan een 
maximale hoeveelheid van hun 
warmtevraag wordt voldaan door de 
beschikbare afvalwarmte, zoals 
aangegeven in de nationale verwarmings-
en koelingsplannen. Om een optimale 
afstemming tussen vraag en aanbod voor 
verwarming en koeling te garanderen, 
zullen ruimtelijke-ordeningsplannen het 
clusteren van een aantal installaties op 
dezelfde plaats bevorderen;

b) nieuwe woongebieden of nieuwe 
fabrieksinstallaties die warmte verbruiken 
tijdens hun productieprocessen, zich zover 
mogelijk bevinden op een plaats waar aan 
een maximale hoeveelheid van hun 
warmtevraag wordt voldaan door de 
beschikbare afvalwarmte, zoals 
aangegeven op de nationale verwarmings-
en koelingskaart. Om een optimale 
afstemming tussen vraag en aanbod voor 
verwarming en koeling te garanderen, 
zullen ruimtelijke-ordeningsplannen het 
clusteren van een aantal installaties op 
dezelfde plaats bevorderen;

Or. fi

Amendement 383
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt  3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) nieuwe woongebieden of nieuwe 
fabrieksinstallaties die warmte verbruiken 
tijdens hun productieprocessen, zich 
bevinden op een plaats waar aan een 
maximale hoeveelheid van hun 
warmtevraag wordt voldaan door de 
beschikbare afvalwarmte, zoals 
aangegeven in de nationale verwarmings-
en koelingsplannen. Om een optimale 
afstemming tussen vraag en aanbod voor 
verwarming en koeling te garanderen, 

b) nieuwe woon- of tertiaire gebieden, 
nieuwe overheids- of tertiaire gebouwen 
of nieuwe fabrieksinstallaties die warmte 
verbruiken tijdens hun productieprocessen, 
zich bevinden op een plaats waar aan een 
maximale hoeveelheid van hun 
warmtevraag wordt voldaan door de 
beschikbare afvalwarmte, zoals 
aangegeven in de nationale verwarmings-
en koelingsplannen. Om een optimale 
afstemming tussen vraag en aanbod voor 
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zullen ruimtelijke-ordeningsplannen het 
clusteren van een aantal installaties op 
dezelfde plaats bevorderen;

verwarming en koeling te garanderen, 
zullen ruimtelijke-ordeningsplannen het 
clusteren van een aantal installaties op 
dezelfde plaats bevorderen;

Or. en

Amendement 384
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt  3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) woongebieden en fabrieken die warmte 
verbruiken tijdens hun productieprocessen 
zijn aangesloten op het lokale 
stadsverwarmings- of stadskoelingsnet.

d) woon- of tertiaire gebieden, overheids-
of tertiaire gebouwen en fabrieken die 
warmte verbruiken tijdens hun 
productieprocessen zijn aangesloten op het 
lokale stadsverwarmings- of 
stadskoelingsnet.

Or. en

Amendement 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fi

Amendement 386
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 387
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtsnoeren voor de situering van 
thermische elektriciteitsinstallaties en 
industriële installaties

Kosten-batenanalyse

[nog aan te vullen]

Or. en

Amendement 388
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt  1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 Situering van installaties voor de 
opwekking van thermische elektriciteit 
zoals vermeld in artikel 10, leden 3 en 6

Schrappen

Op plaatsen waar een warmtevraagpunt 
met het vermogen van kolom C of een 
potentieel warmtevraagpunt aanwezig is,
moet de energiecentrale op minder dan de 
overeenkomstige afstand van kolom A 
gesitueerd worden. Een potentieel 
warmtevraagpunt wordt gedefinieerd als 
een punt waar kan worden aangetoond 
dat er redelijkerwijze een 
warmtevraagpunt kan worden aangelegd, 
bijvoorbeeld door een 
stadsverwarmingsnet op te zetten. Als 
bijvoorbeeld aan de hand van 
standaardramingstechnieken een totale 
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warmtebelasting van boven de 15 MW / 
km2 kan worden aangetoond, wordt dit 
gezien als een warmtevraagpunt. De totale 
som van deze aansluitbare vierkante 
kilometer belasting is de vraagcapaciteit 
van deze warmtevraagpunten.
Afstand A is het pijpleidingstraject, geen 
rechte lijn, waarlangs het volgens 
civieltechnische deskundigen, aan de 
hand van standaardramingstechnieken 
zoals het uittrekken van hoeveelheden, 
mogelijk is voor een redelijke prijs een 
waterpijpleiding van overeenkomstige 
lengte aan te leggen, rekening houdend 
met hindernissen zoals bergketens, 
stadscentra, moeilijk over te steken 
rivieren of zeeën, enz.
Maximale afstand tussen de voorgestelde 
elektriciteitsinstallatie en het 
warmtevraagpunt | Elektrisch vermogen 
van de elektriciteitscentrale | Geschat 
jaarlijks verbruik van het 
warmtevraagpunt < 100 km | > 1 999* 
MWe | > 7 500 TJ/jaar | < 65 km | >500 | 
>1 875 TJ/jaar | < 15 km | > 20 MW | > 50 
TJ/jaar |
* De nieuwe installatie werkt 
normalerwijze op een belastingsfactor van 
90%.

Or. en

Amendement 389
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VIII – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Situering van de artikel 10, lid 8, 
genoemde industriële bronnen van 
afvalwarmte

Schrappen

ABC Maximale afstand tussen de 
voorgestelde industriële installaties en het 
warmtevraagpunt | Vermogen | Geschat 
jaarlijks verbruik van het 
warmtevraagpunt | < 75 km | > 75 MW 
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(bij belasting van 60-70 %) | > 1600 
TJ/jaar | < 60 km | > 50 MW bij belasting 
van 60 % | >1000 TJ/jaar | < 25 km | > 50 
MW (> belasting van 85 %) | > 400 
TJ/jaar | < 15 km | > 20 MW | > 100 
TJ/jaar |

Or. en

Amendement 390
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 391
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IX – punt b – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bewijs van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh 
en heeft betrekking op de netto-
elektriciteitsoutput gemeten aan de 
stationsgrens die wordt geëxporteerd naar 
het net.

Het bewijs van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh 
en heeft betrekking op de bruto-
elektriciteitsoutput.

Or. pl

Amendement 392
Richard Seeber
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 393
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X – punt 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een niet op naam gestelde lijst van 
installaties die minerale olie en gas 
raffineren, waarbij voor elke installatie 
wordt aangegeven:

Schrappen

– jaarlijks gemiddeld energievermogen 
van de installatie (MWth);
– jaarlijks gemiddeld energievermogen 
(energie-inhoud van de brandstofmix, 
MWth);
– jaarlijkse gemiddelde grondstof);
– installatietype en gebruikte technologie;
– efficiëntie van het ontwerp 
(theoretisch);
– datum van inwerkingtreding;
– datum van de laatste omvangrijke 
renovatie;
– jaarlijks gemiddeld aantal bedrijfsuren;
– jaarlijkse gemiddelde operationele 
efficiëntie van het net.

Or. it
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(Gevolg van het amendement op artikel 11.)

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn wordt raffinage ten onrechte gelijkgesteld aan de opwekking 
van elektrische energie, hetgeen volstrekt ongepast is.

Amendement 394
János Áder

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage X – punt 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een niet op naam gestelde lijst van 
installaties die minerale olie en gas 
raffineren, waarbij voor elke installatie 
wordt aangegeven:

Schrappen

– jaarlijks gemiddeld energievermogen 
van de installatie (MWth);
– jaarlijks gemiddeld energievermogen 
(energie-inhoud van de brandstofmix, 
MWth);
– jaarlijkse gemiddelde grondstof);
– installatietype en gebruikte technologie;
– efficiëntie van het ontwerp 
(theoretisch);
– datum van inwerkingtreding;
– datum van de laatste omvangrijke 
renovatie;
– jaarlijks gemiddeld aantal bedrijfsuren;
– jaarlijkse gemiddelde operationele 
efficiëntie van het net.

Or. en

Amendement 395
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – punt  1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nettarieven weerspiegelen nauwkeurig 
de elektriciteits- en kostenbesparingen in 
netten die worden behaald vanuit 
vraagzijde en vraagresponsmaatregelen en 
gedistribueerde opwekking, waaronder 
besparingen door het verlagen van de 
leveringskosten of de kosten van 
netinvesteringen en een betere werking van 
het net.

1. Nettarieven moeten nauwkeurig de 
elektriciteits- en kostenbesparingen 
weerspiegelen in netten die worden 
behaald vanuit vraagzijde en 
vraagresponsmaatregelen en 
gedistribueerde opwekking, waaronder 
besparingen door het verlagen van de 
leveringskosten of de kosten van 
netinvesteringen en een betere werking van 
het net.

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 396
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – punt  2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Netregulering en nettarieven staan
netbeheerders toe systeemdiensten en 
systeemtarieven aan te bieden voor 
vraagresponsmaatregelen, vraagbeheer en 
gedistribueerde opwekking op 
georganiseerde elektriciteitsmarkten, met 
name:

2. Netregulering en nettarieven moedigen 
netbeheerders aan systeemdiensten en 
systeemtarieven te bevorderen voor 
vraagresponsmaatregelen, vraagbeheer en 
gedistribueerde opwekking op 
georganiseerde elektriciteitsmarkten, 
waarbij een kosteneffectiviteitseffect per 
klantendoelgroep (particulier, zakelijk, 
industrieel) geldt. Systeemdiensten zijn:

Or. en

Amendement 397
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – punt  2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Netregulering en nettarieven staan 
netbeheerders toe systeemdiensten en 
systeemtarieven aan te bieden voor 
vraagresponsmaatregelen, vraagbeheer en 
gedistribueerde opwekking op 
georganiseerde elektriciteitsmarkten, met 
name:

2. Netregulering en nettarieven moeten 
netbeheerders toestaan systeemdiensten en 
systeemtarieven aan te bieden voor 
vraagresponsmaatregelen, vraagbeheer en 
gedistribueerde opwekking op 
georganiseerde elektriciteitsmarkten, met 
name:

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 398
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – punt  2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) energieopslag. Schrappen

Or. en

Motivering

Er kan belangenverstrengeling optreden wanneer diensten zoals energieopslag tot de statutaire 
activiteiten van netbeheerders behoren. Er moeten speciale maatregelen genomen worden om te 
voorkomen dat activiteiten door netbeheerders met betrekking tot energie-efficiëntie (zoals 
energieopslag), die de in Richtlijn 2009/72/EG uiteengezette ontvlechting kunnen ondermijnen, 
bevorderd worden.

Amendement 399
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – punt  2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten behoeve van deze bepaling omvat de Bij de invoering van een adequate 
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term "georganiseerde elektriciteitsmarkten" 
over-the-counter-markten en energie-
uitwisseling voor het verhandelen van 
energie, vermogen, evenwichts- en 
nevendiensten op verschillende termijnen, 
zoals markten op lange termijn, tijdens de 
volgende dag en gedurende de dag.

regionale netcapaciteit of andere 
energiezekerheidsmaatregelen moet 
volledig rekening worden gehouden met 
het potentieel van de vraagrespons. Ten 
behoeve van deze bepaling omvat de term 
"georganiseerde elektriciteitsmarkten" 
over-the-counter-markten en energie-
uitwisseling voor het verhandelen van 
energie, vermogen, evenwichts- en 
nevendiensten op verschillende termijnen, 
zoals markten op lange termijn, tijdens de 
volgende dag en gedurende de dag.

Or. en

Motivering

Dit onderdeel moet gezien het belang van de vraagrespons worden versterkt. Tegelijkertijd moet 
er een kosteneffectiviteitsbeoordeling plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de bevordering van 
de vraagrespons geen negatieve gevolgen voor een bepaalde doelgroep heeft. Bovendien moet de 
industriële opslag extra benadrukt worden.

Amendement 400
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XI – punt  3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Er komen nettarieven beschikbaar ter 
ondersteuning van een dynamische 
prijsstelling voor vraagresponsmaatregelen 
door eindverbruikers, waaronder:

3. Er moeten nettarieven beschikbaar 
komen ter ondersteuning van een 
dynamische prijsstelling voor 
vraagresponsmaatregelen door 
eindverbruikers, waaronder:

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 401
Richard Seeber
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XII – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders:

Transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders:

a) stellen hun gestandaardiseerde regels 
op...

a) moeten hun gestandaardiseerde regels 
opstellen...

b) verstrekken elke nieuwe 
elektriciteitsproducent die produceert uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
die aansluiting op het net wenst, de vereiste 
uitvoerige en noodzakelijke gegevens, 
waaronder:

b) moeten elke nieuwe 
elektriciteitsproducent die produceert uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
die aansluiting op het net wenst, de vereiste 
uitvoerige en noodzakelijke gegevens 
verstrekken, waaronder:

c) gestandaardiseerde en vereenvoudigde 
procedures...

c) moeten gestandaardiseerde en 
vereenvoudigde procedures opstellen...

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 402
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energieprestatiecontracten met de 
publieke sector moeten ten minste het 
volgende bevatten

Grenzen

Ten minste: audit, omschrijving van 
oplossingen, werkzaamheden (gedrag en 
onderhoud), bekendheid bij de gebruikers, 
communicatie over de resultaten
Facultatief: werken, investeringen, 
toevoer van primaire energie
De energieprestatiecontracten met de 
publieke sector moeten ten minste het 
volgende bevatten 
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Or. en

Amendement 403
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energieprestatiecontracten met de 
publieke sector moeten ten minste het 
volgende bevatten 

De energieprestatiecontracten met de 
publieke sector moeten ten minste het 
volgende bevatten

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid teneinde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 404
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· Een heldere en transparante lijst van 
doeltreffende maatregelen die moeten 
worden ingevoerd

· Inhoud en methodologie van de 
energieaudit

Een heldere en transparante lijst van 
doeltreffende maatregelen die moeten 
worden ingevoerd

Or. en

Amendement 405
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· Gegarandeerde besparingen die worden 
behaald door de maatregelen in de 
overeenkomst uit te voeren.

· Gegarandeerde besparingen tijdens de 
volledige duur van de overeenkomst die 
worden behaald door de maatregelen in de 
overeenkomst uit te voeren.

Or. en

Amendement 406
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· De looptijd en mijlpalen van de 
overeenkomst, voorwaarden en 
opzeggingstermijn.

· De mate van comfort en kwaliteit die de 
overeenkomst garandeert

De looptijd en mijlpalen van de 
overeenkomst, voorwaarden en 
opzeggingstermijn, met een minimale 
looptijd van drie jaar.

Or. en

Amendement 407
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· Heldere en transparante weergave van de 
financiële gevolgen van het project en de 
verdeling van het aandeel van beide 
partijen in de bereikte geldelijke 
besparingen (o.a. bezoldiging van de 
dienstenleverancier).

· Heldere en transparante weergave van de 
financiële gevolgen van het project en de 
verdeling van het aandeel van beide 
partijen in de bereikte geldelijke 
besparingen (o.a. bezoldiging van de 
dienstenleverancier, verplichting van de 
dienstenleverancier tot financiële 
vergoeding van het complete verschil 
tussen het overeengekomen en feitelijke 
verbruik).

Or. en
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Amendement 408
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIII – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

· Gedetailleerde gegevens inzake de 
verplichtingen van elke 
overeenkomstsluitende partij.

· Gedetailleerde gegevens inzake de
rapportage- en communicatie-
instrumenten;
gedetailleerde gegevens inzake de 
verplichtingen van elke 
overeenkomstsluitende partij.

Or. en

Amendement 409
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Algemeen kader inzake aanvullende 
verslaggeving

Algemeen kader inzake aanvullende 
gegevens

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid teneinde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 410
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV –deel 2- alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 19, lid 2, bedoelde verslagen 
bieden een kader voor de ontwikkeling van 
nationale energie-efficiëntiestrategieën.

De in artikel 19, lid 1, bedoelde 
aanvullende gegevens bieden een kader 
voor de ontwikkeling van nationale 
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energie-efficiëntiestrategieën.

[Dit amendement is op het gehele deel 2 
van Bijlage XIV van toepassing. 
Aanpassing vereist navenante wijzigingen 
in het gehele deel 2 van Bijlage XIV]

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.

Amendement 411
Richard Seeber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. [...] Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene benadering van de richtlijn moet worden gewijzigd. De Commissie heeft geen 
bindende doelstellingen maar een grote hoeveelheid bindende maatregelen voorgesteld, maar 
die verminderen de flexibiliteit van de lidstaten en waarborgen niet dat de algemene doelstelling 
van 20% wordt gehaald. Daarom wordt dit teruggedraaid ten einde de doelstelling te halen en 
tegelijkertijd de lidstaten de keuze uit verscheidene niet-bindende maatregelen te bieden.


