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BEKNOPTE MOTIVERING

Energie-efficiëntie is de meest kosteneffectieve manier om de emissie van broeikasgassen 
en andere emissies met betrekking tot fossiele brandstoffen te verminderen. Zo worden we 
minder afhankelijk van ingevoerde energie, waarvoor de EU momenteel meer dan 400 
miljard euro per jaar betaalt. Als we in energie-efficiëntie investeren, betalen we minder 
geld aan Rusland en de OPEC-landen en investeren we in het Europese bedrijfsleven.
Met name het mkb, bijvoorbeeld installateurs en de bouwsector, zou daar baat bij vinden.

De komende jaren zijn grote investeringen in energie-infrastructuur nodig, bijvoorbeeld voor 
productiecapaciteit en opslag. Dit vormt een belangrijke uitdaging voor onze economie. 
Energie-efficiëntie kan ons helpen kosten te besparen, omdat we voor energie die we niet 
verbruiken, geen productiecapaciteit, opslag of netwerk nodig hebben.

Een gemeenschappelijke Europese aanpak van energie-efficiëntie zal de kosten van 
energie-efficiënte producten en diensten verlagen en meer kansen creëren voor de 
betrokken bedrijven. Het is meer dan nuttig om een interne markt voor energie-efficiëntie tot 
stand te brengen. Bovendien verplicht het Verdrag van Lissabon ons energie-efficiëntie in de 
EU te bevorderen (artikel 194, lid 2).

De staatshoofden en regeringsleiders hebben in 2007 al unaniem een energie-
efficiciëntiestreefcijfer van 20% vastgesteld. Met het bestaande rechtskader en de huidige 
maatregelen van de lidstaten zullen we dit streefcijfer volgens de analyse van de Commissie 
slechts voor de helft halen. Het streefcijfer halen is een essentieel onderdeel van de 
Routekaart naar een koolstofarme economie in 2050. Daarom is het de hoogste tijd voor 
verdere maatregelen. Het Commissievoorstel gaat de juiste richting uit. Het is natuurlijk 
makkelijk kritiek te uiten op bepaalde onderdelen, maar de Commissie verdient lof omdat zij 
een oplossing voor het probleem aanreikt. Het is niet omdat het moeilijk is dat we niet 
durven, het is omdat we niet durven dat het moeilijk is (Seneca). Wie kritiek heeft op de 
Commissie, moet meteen ook alternatieve voorstellen doen om het streefcijfer te halen.

Dit ontwerpadvies is een poging daartoe. De voornaamste wijzigingen zijn:

1. Versterking van de tweefasenaanpak

De rapporteur stelt geen bindende streefcijfers voor, ook al heeft het Europees Parlement 
daar in het verleden voortdurend voor gestemd. Hij beveelt aan de tweefasenaanpak van de 
Commissie te volgen, maar die te versterken. Om te voorkomen dat de ambitie van de 
nationale indicatieve streefcijfers onverdedigbaar laag blijft, moet een Europese methode 
worden vastgesteld. De voorgestelde methode is gebaseerd op het Primes-model van de 
Commissie van 2007. Dit model houdt rekening met de uiteenlopende situaties in de lidstaten, 
bijvoorbeeld de inhaalslag in de Midden- en Oost-Europese landen en de behoefte aan 
economische groei. Zo bedraagt het absolute reductiestreefcijfer voor Polen bijvoorbeeld 
slechts 5,5% ten opzichte van 2007. Voor sommige lidstaten resulteert het model in een 
ondraaglijke last (bv. Malta) of een onverdedigbaar lage ambitie (bv. Letland). Daarom 
moet naar gelang van de economische situatie van het land een correctiefactor worden 
toegepast. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het EU-streefcijfer slechts 20% 
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bedraagt ten opzichte van "business as usual"; de absolute vermindering voor de EU-27 ten 
opzichte van 2009 bedraagt slechts 7,7%. Dit betekent dat het streefcijfer absoluut niet te 
ambitieus is, maar zeer realistisch. Het EU-streefcijfer – een besparing van 368,4 Mtoe –
halen is essentieel voor de geloofwaardigheid van de EU en voor het bereiken van de 
"mijlpalen" in de Routekaart naar een koolstofarme economie in 2050.

De lidstaten moeten nationale actieplannen opstellen. Het is belangrijk dat het daarin 
niet bij mooie woorden blijft. Daarom moet de Commissie het recht hebben de plannen in te 
kijken en te wijzigen. Deze nationale actieplannen moeten ook maatregelen omvatten om 
koolstoflekkage te voorkomen.

2. Meer nadruk op stimulansen

Als het Commissievoorstel correct wordt uitgevoerd, resulteert het in tal van stimulansen, 
bijvoorbeeld via de steunregeling voor energiebesparing. Het moet echter veel zichtbaarder 
zijn dat we energie-efficiëntie niet vooral willen verwezenlijken door elke burger en het mkb 
regels op te leggen, maar wel door stimulansen. In dit verband is ook verduidelijking nodig 
om te voorkomen dat nationale stimulansen als illegale staatssteun worden beschouwd.

3. De steunregeling voor energiebesparing: een duurzaam kader voor bedrijven en 
burgers dat het "stop and go"-effect tegengaat

Een van de grootste problemen is dat financiële steun voor energie-efficiëntiemaatregelen 
vaak niet duurzaam en onvoorspelbaar is. Soms krijgen de marktspelers in januari geen 
toegang tot het desbetreffende programma omdat de begroting nog niet is goedgekeurd, 
terwijl de begrotingslijn in september al opgebruikt is. Dit veroorzaakt frustratie bij de 
partners en staat investeringen op lange termijn op dit gebied in de weg. Daarom stelt de 
Commissie terecht een verplichtingsregeling voor energiebesparing voor die een 
permanente geldstroom garandeert. In tal van EU-landen, zoals Italië, Frankrijk, Polen, 
het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland, alsook in de regio Vlaanderen zijn 
met succes soortgelijke systemen ingevoerd. Ook in de Verenigde Staten gebruiken veel 
staten dit systeem. Een probleem in artikel 6 is dat er over een verplichting gesproken wordt. 
Er moet worden verduidelijkt dat deze verplichting alleen voor het energiedistributiebedrijf 
geldt. Het mkb en de gemiddelde burger krijgen stimulansen. Daarom stelt de rapporteur voor 
om de naam te veranderen in steunregeling voor energiebesparing. 

Artikel 6, lid 9, voorziet in een opt-outclausule voor de lidstaten. Om te voorkomen dat dit 
een achterpoortje wordt, moet ervoor worden gezorgd dat de lidstaten die niet deelnemen, 
dezelfde permanente en voorspelbare steun aan energie-efficiëntie geven als de door de 
Commissie opgezette steunregeling voor energiebesparing.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Aangezien de lidstaten zonder extra 
energie-efficiëntiemaatregelen niet op 
koers liggen om de doelstelling van deze 
richtlijn te realiseren (namelijk in 2020 het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20 % 
besparing op primaire energie realiseren en 
de weg effenen voor verder energie-
efficiëntieverbeteringen na 2020) en deze 
doelstelling beter gerealiseerd kan worden 
op het niveau van de Unie, kan de Unie 
maatregelen vaststellen in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

(37) Aangezien de lidstaten zonder extra 
energie-efficiëntiemaatregelen niet op 
koers liggen om de doelstelling van deze 
richtlijn te realiseren (namelijk in 2020 het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20 % 
besparing op primaire energie realiseren en 
de weg effenen voor verder energie-
efficiëntieverbeteringen na 2020) en deze 
doelstelling beter gerealiseerd kan worden 
op het niveau van de Unie, kan de Unie 
maatregelen vaststellen in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie. Een gemeenschappelijk 
optreden op EU-niveau op het gebied van 
energie-efficiëntie zal de kosten van 
energie-efficiënte producten en diensten 
verlagen en kansen creëren voor 
bedrijven die met energie-efficiëntie te 
maken hebben. Het is lonend om een 
gemeenschappelijke markt voor energie-
efficiënte producten en diensten tot stand 
te brengen. De auteurs van de Verdragen 
hebben energie-efficiëntie uitdrukkelijk in 
de Verdragen vermeld, hetgeen een plicht 
schept om op dit gebied op te treden. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken.

Or. en
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Amendement 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij het vastleggen van hun 
nationale energie- efficiëntiestreefcijfers 
volgen de lidstaten de in bijlage I bis 
vermelde methode.

Or. en

Motivering

De aanpak in twee fasen kan slechts slagen als in de richtlijn een Europese methode voor het 
vastleggen van nationale indicatieve streefcijfers wordt vastgesteld. Anders zijn de lidstaten 
geneigd de last naar hun buurlanden door te schuiven en wordt het EU-streefcijfer van 20% 
niet gehaald. Er zijn suggesties om een andere aanpak te vinden die meer op 
energieproductiviteit gebaseerd is, d.w.z. energieconsumptie in verhouding tot economische 
productie. Er moet worden overwogen of deze aanpak bij het vastleggen van nationale 
streefcijfers of eventuele streefcijfers per sector kan worden geïntegreerd zonder het 
algemene EU-streefcijfer op de helling te zetten.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2013 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. en
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Motivering

De beoordeling van het nationale indicatieve streefcijfer moet worden vervroegd. Anders kan 
de huidige Commissie niet de nodige gevolgtrekkingen maken indien de nationale 
inspanningen samen geen 20% bedragen. Er hoeft geen volledige beoordeling van de 
toepassing van de hele richtlijn te worden verricht, aangezien dit deel alleen de nationale 
streefcijfers betreft.

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen een nationaal 
lastenverdelingsmechanisme in om het 
streefcijfer van 3% voor openbare 
gebouwen te halen. Bij het instellen van 
dit lastenverdelingsmechanime houden zij 
rekening met de financiële middelen van 
de regionale en lokale overheden en de 
praktische mogelijkheden om deze 
gebouwen te renoveren. Zij steunen hun 
regionale en lokale overheidsinstanties, 
bijvoorbeeld door de toegang tot 
uitbesteding en "intracting" te verbeteren.

Or. en

Motivering

Het streefcijfer van 3% voor openbare gebouwen geldt niet alleen voor gebouwen van de 
staat, maar ook voor het regionale en lokale niveau. Dit kan voor bv. gemeenten een al te 
zware uitdaging zijn. Daarom moeten de lidstaten die dit streefcijfer op de Europese 
voorjaarstop van 2011 zijn overeengekomen, hun verantwoordelijkheid op zich nemen en de 
gemeenten helpen hun streefcijfer te halen. 
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Indicatieve streefcijfers voor de lange 

termijn
Voor de lange termijn bedraagt het 
indicatieve energie-efficiëntiestreefcijfer 
voor de Unie 33,3% tot 2030, vervolgens 
46,6% tot 2040 en vervolgens 60% tot 
2050, uitgedrukt als absoluut niveau van 
vermindering van het primair 
energieverbruik.

Or. en

Motivering

2020 komt er snel aan. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan planningszekerheid op lange 
termijn. Om ons streefcijfer van 80 à 95 % minder CO2-uitstoot te halen, is het belangrijk het 
aandeel hernieuwbare energie in de energiemix te vergroten en de energie-efficiëntie verder 
te verbeteren.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Steunregelingen voor energiebesparing

(Dit amendement is van toepassing op de 
hele tekst. Als het wordt aangenomen, 
moeten in de hele tekst de nodige 
wijzigingen worden aangebracht.)

Or. en

Motivering

The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
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European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

8. De lidstaten kunnen kleine 
energiedistributeurs en kleine 
detailhandelaars in energie die minder dan 
het equivalent van 200 GWh aan energie 
per jaar distribueren of verkopen, minder 
dan 50 personen in dienst hebben of een 
jaaromzet of jaarlijks balanstotaal hebben 
dat niet meer dan 8 000 000 euro bedraagt, 
vrijstellen van de toepassing van dit artikel.
Voor eigen gebruik geproduceerde energie 
telt niet mee voor deze drempelwaarden.

Or. en

Motivering

Voor het mkb zou het Commissievoorstel tot een al te zware bureaucratische last kunnen 
leiden. Daarom moet de drempel worden verhoogd. Deze drempel ligt dichter bij de 
bestaande regelingen in de lidstaten.

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere maatregelen 
te nemen om energiebesparingen onder 

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

onder eindgebruikers te realiseren. De 
jaarlijkse hoeveelheid extra
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De maatregelen die overeenkomstig dit lid 
worden genomen, houden dezelfde 
planningszekerheid in als de 
steunregelingen voor energiebesparing 
voor alle marktdeelnemers. De 
stimulansen voor energie-efficiëntie zijn 
onafhankelijk van jaarlijkse wijzigingen 
in de begroting doorlopend en op lange 
termijn gegarandeerd, en zijn zo nodig 
degressief.

Or. en

Motivering

Het alternatief voor de steunregeling voor energiebesparing mag niet zomaar een 
achterpoortje zijn. Het moet extra energiebesparingen opleveren en de financiële stimulansen 
moeten even stabiel zijn als de steunregelingen voor energiebesparing. Het grote voordeel 
van steunregelingen voor energiebesparing is dat er elk jaar een permanente geldstoom 
beschikbaar zal zijn om investeringen in energie-efficiëntie te steunen. Alle alternatieven 
moeten hetzelfde resultaat opleveren.
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Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten geven het midden- en 
kleinbedrijf en eventueel huishoudens 
stimulansen en financiële steun, zoals 
belastingkortingen of subsidies, om de 
kosten van een energieaudit geheel of 
gedeeltelijk te dekken, 
energiebeheersystemen in te voeren, de 
levenscycluskosten van 
energieverbruikende installaties te ramen, 
de aanbevelingen van een energieaudit uit 
te voeren of hun energieafhankelijkheid 
te verminderen.

Or. en

Motivering

Er moet meer nadruk worden gelegd op het beginsel van stimulansen. Indien een stimulans 
wordt aangevochten als ongerechtvaardigde staatssteun, moet de bewijslast bij de Commissie 
liggen, niet bij de lidstaat die stimulansen wil geven.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Voor 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 
die door individuele burgers worden 
geïnstalleerd, overwegen de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid om 
vergunningen te vervangen door 
eenvoudige kennisgevingen – "installeren 
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en informeren" – aan de bevoegde 
instantie.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging beoogt onnodige administratieve rompslomp voor de installatie 
van micro-warmtekrachtkoppelingseenheden in huizen weg te nemen en zo de ontwikkeling 
van deze technologie te bevorderen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

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 in 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 ontwikkelen met deelname 
van de betrokken partijen, waaronder de 
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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 best practices op het 
gebied van energiebesparing in de 
lidstaten wordt uitgewisseld en ruime 
verspreiding vindt.

Or. en

Motivering

Informatieverstrekking en opleiding zijn essentieel voor energie-efficiëntie. De lidstaten 
mogen zich niet aan deze verantwoordelijkheid onttrekken. 

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het wegnemen van regelgevende en 
niet-regelgevende belemmeringen voor 
het gebruik van 
energieprestatiecontracten en andere 
financieringsregelingen of -diensten via 
derden met het oog op energiebesparing;

Or. en

Motivering

Aanbesteding en andere financieringsregelingen via derden zijn belangrijke instrumenten om 
de nodige financiële middelen aan te trekken. De derde partij neemt de verantwoordelijkheid 
voor de benodigde investering – en het risico – op zich en heeft deels baat bij de besparing. 
Belemmeringen voor dit innovatieve financieringsinstrument moeten uit de weg worden 
geruimd.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Fondsen en financieringsmechanismen

1. Onverminderd de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie kunnen de lidstaten 
een of meer fondsen oprichten om de 
uitvoering van programma's en 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te subsidiëren en de 
ontwikkeling van een markt voor 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te bevorderen. Deze 
maatregelen kunnen onder meer bestaan 
in de bevordering van energieaudits en 
financiële instrumenten voor 
energiebesparing. Mogelijke geldbronnen 
voor het fonds zijn onder meer de 
inkomsten uit de veiling van 
emissierechten.
2. Als de fondsen de uitvoering van 
programma's en maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
subsidiëren, wordt de toegang tot de 
fondsen afhankelijk gemaakt van de 
daadwerkelijke verwezenlijking van 
energiebesparingen of verbeteringen van 
de energie-efficiëntie. Deze 
verwezenlijking wordt naar behoren 
gestaafd, bijvoorbeeld met 
energieprestatiecertificaten voor 
gebouwen of energie-etiketten voor 
producten.

Or. en

Motivering

Financiële stimulansen zijn een essentieel instrument om energie-efficiëntie te bevorderen. De 
lidstaten moeten worden aangemoedigd om van dit instrument gebruik te maken. In geval van 
mogelijke staatssteun moet de bewijslast bij DG Concurrentie liggen, niet bij de lidstaten. De 
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inkomsten uit het ETS zijn een mogelijke geldbron voor fondsen in de lidstaten.

Amendement 15

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 brengen om de 
twee jaar aan de Commissie verslag uit 
over 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 1 
januari 2014 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.

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-efficiëntiemaatregelen en het 
risico van koolstoflekkage.

Or. en

Motivering

De aanpak in twee fasen kan slechts slagen als de lidstaten de Commissie informatie 
verstrekken over hoe zij van plan zijn de nationale indicatieve streefcijfers te halen. De 
Commissie kan voorstellen die niet ambitieus genoeg zijn, ook wijzigen. Om koolstoflekkage 
te voorkomen, moet erop worden gelet dat er kosteneffectieve maatregelen worden genomen. 
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Anders zijn de lidstaten geneigd de energie-intensieve industrie met de kosten op te zadelen 
en geen maatregelen te nemen die onder hun eigen verantwoordelijkheid vallen, bv. 
stimulansen voor de woningbouw. 

Amendement 16

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 2013 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad; indien daaruit blijkt dat de 
besparing meer dan 1% onder het EU-
streefcijfer ligt, wordt de beoordeling 
uiterlijk op 30 september 2013 gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel waarin de 
verplichte nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt onder welke voorwaarde de tweede fase van de 
tweefasenaanpak wordt uitgevoerd.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage I bis
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.
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Methode:
Primes 2007-basisscenario voor 2020 
- 20% besparing
Daarop kunnen de volgende
correctiefactoren kunnen 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 (L9);
- bedragen maximaal 12% voor de groep 
van vijftien landen die voor het 
Cohesiefonds in aanmerking komen 
(C15);
- bedragen voor elk land maximaal 20%;
- 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%.
__________________
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

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. Daarom moet naar gelang 
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van de economische situatie een correctiefactor worden toegepast.


