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Amendement 120
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Amendement 121
Herbert Reul

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 4

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien het gemotiveerde advies dat in het 
kader van het protocol (nr. 2) betreffende 
de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid werd 
ingediend door [naam van de kamer/het 
parlement], en waarin het 
ontwerpwetgevingsbesluit in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel werd geacht.

– gezien het gemotiveerde advies dat in het 
kader van het protocol (nr. 2) betreffende 
de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid werd 
ingediend door [naam van de kamer/het 
parlement], en waarin aanzienlijke twijfels 
ten aanzien van de verenigbaarheid van 
het ontwerpwetgevingsbesluit met het 
subsidiariteitsbeginsel werden geuit.

Or. de

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de gemotiveerde adviezen van de nationale 
parlementen, en dit moet eveneens duidelijk worden gemaakt.

Amendement 122
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Visum 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Na toezending van het ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de nationale 

– Na toezending van het ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de nationale 
parlementen en gezien de in de 
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parlementen. gemotiveerde adviezen geuite, deels 
aanzienlijke twijfels ten aanzien van de 
naleving van het evenredigheids- en 
subsidiariteitsbeginsel.

Or. de

Amendement 123
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) De Unie wordt geconfronteerd met 
grote uitdagingen die niet in de laatste 
plaats voortvloeien uit de grote scepsis ten 
aanzien van schaliegas, uit de weigering 
van de invoer van uit teerzand gewonnen 
aardolieproducten en uit het afzien van 
het gebruik van kolen uit eigen land 
waardoor er een grotere afhankelijkheid 
van energie-invoer uit onveilige derde 
landen ontstaat en de energievoorraden 
steeds schaarser worden. Energie-
efficiëntie is een van de nuttige manieren
om het hoofd te bieden aan deze 
uitdagingen, aangezien deze geschikt is 
om economische groei en de groeiende 
vraag naar energie van elkaar los te 
koppelen. De verschuiving naar een 
energie-efficiënte economie moet ook de 
verspreiding van innovatieve 
technologische oplossingen versnellen 
zonder daarbij afzonderlijke producenten 
of aanbieders te begunstigen en het 
concurrentievermogen van de industrie in 
de Unie verbeteren. Dit zal de economische 
groei stimuleren en banen van hoge 
kwaliteit scheppen in verschillende 
sectoren die met energie-efficiëntie 
verband houden.

Or. de

Amendement 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie wordt geconfronteerd met 
ongekende uitdagingen die voortvloeien uit 
de verhoogde afhankelijkheid van energie-
invoer en schaarse energiebronnen, en met 

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

de noodzaak om de klimaatverandering te 
beperken en de economische crisis te 
overwinnen. Energie-efficiëntie is een 
nuttige manier om het hoofd te bieden aan 
deze uitdagingen zonder de economische 
activiteit te belemmeren. Het verbetert de 
energievoorzieningszekerheid van de Unie 
doordat het primaire energieverbruik en de 
energie-invoer daalt. Het helpt de 
broeikasgasemissies op een 
kostenefficiënte manier te verminderen en 
zo de klimaatverandering te temperen. De 
verschuiving naar een energie-efficiënte 
economie moet ook de verspreiding van 
innovatieve technologische oplossingen 
versnellen en het concurrentievermogen 
van de industrie in de Unie verbeteren. Dit 
zal de economische groei stimuleren en 
banen van hoge kwaliteit scheppen in 
verschillende sectoren die met energie-
efficiëntie verband houden.

Or. en

Amendement 126
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Bij de verwezenlijking van deze 
doelstellingen moet het internationale 
concurrentievermogen van de Unie in 
acht worden genomen. Een efficiënte 
tenuitvoerlegging is dringend 
noodzakelijk. De bureaucratische 
rompslomp moet voor de openbare 
instanties en de particuliere sector tot een 
minimum beperkt worden. Met name in 
tijden van grote begrotingstekorten 
moeten de kosten blijvend op te brengen 
zijn. Deïndustrialisatie van de Unie moet 
worden voorkomen, indien nodig door 
beoordeling van de invoer uit derde 
landen waar bedrijven onvoldoende 
verplichtingen hebben om 
energiebesparing en energie-efficiëntie na 
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te streven. De verplichtingen op grond van 
deze richtlijn mogen niet tot een 
toenemende energiearmoede onder de 
bevolking van de Unie leiden.

Or. de

Motivering

De nagestreefde doelstellingen van deze richtlijn kunnen uiteindelijk slechts worden 
verwezenlijkt indien het internationale concurrentievermogen van de EU behouden blijft en de 
initiële kosten, ook in verband met de bureaucratische rompslomp, voor de lidstaten, het 
bedrijfsleven en de burgers betaalbaar blijven.

Amendement 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, 
Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner Langen, 
Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020.

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020 of met een verbetering van de 
energie-intensiteit van de Unie met 104 
ton olie per één miljoen euro bruto
binnenlands product, uitgedrukt in prijzen 
van 2005. Deze richtlijn is samen met een 
aantal bestaande wetgevende maatregelen 
als de regeling voor emissiehandel, de 
richtlijn inzake hernieuwbare energie, de 
richtlijn inzake ecologisch ontwerp, enz.) 
een belangrijk instrument om de 
doelstelling te bereiken.

Or. en
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Amendement 128
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020.

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Een vermindering van het 
primaire energieverbruik van de Unie met 
20% tegen 2020 stemt overeen met een 
absolute vermindering van het primaire 
energieverbruik met 368 Mtoe in 2020 of 
een te realiseren energie-intensiteit van 
104 Mtoe per miljoen euro bbp, hetgeen 
wederom overeen zou komen met een 
stijging van de energie-efficiëntie met 
37%.

Or. de

Amendement 129
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020.

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie met 20% te 
verhogen, om in 2020 de maximale
besparingsdoelstelling voor het primaire 
energieverbruik in vergelijking met de 
prognoses te realiseren. Dit kan 
overeenstemmen met een vermindering 
van het primaire energieverbruik met
gemiddeld 368 Mtoe in 2020 voor de Unie 
als geheel. Daarbij moet echter rekening 
worden gehouden met de verschillen in 
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het verbruik per eenheid in de lidstaten.
Ook de verschillende samenstelling van de 
energiemix in de lidstaten is van belang.

Or. pl

Motivering

De noodzaak om het energieverbruik in de EU met 20% te verminderen mag zich in de praktijk 
niet vertalen in een proportionele vermindering met dit cijfer in alle lidstaten – in sommige 
lidstaten kan het percentage hoger liggen, in andere lidstaten lager.

Amendement 130
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 20201.

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in combinatie met andere maatregelen 
(waaronder ETS, opvoering van het 
gebruik van hernieuwbare energie, 
EcoDesign) in 2020 de doelstelling van 
20% besparing op het primaire 
energieverbruik in vergelijking met de 
prognoses te realiseren. Dit stemt overeen 
met een vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020. Deze doelstelling moet aan de 
economische ontwikkelingen zijn 
aangepast1.

______________ _____________
1 In 2007 opgestelde prognoses gaven voor 2020 
een primair energieverbruik aan van 1842 Mtoe.
Een vermindering van 20% leidt tot 1474 Mtoe in 
2020, met andere woorden een vermindering van 
368 Mtoe in vergelijking met de prognoses.

1 In 2007 opgestelde prognoses gaven voor 2020 
een primair energieverbruik aan van 1842 Mtoe.
Een vermindering van 20% leidt tot 1474 Mtoe in 
2020, met andere woorden een vermindering van 
368 Mtoe in vergelijking met de prognoses. Dit zou 
overeenkomen met een energie-
intensiteitsdoelstelling van 104 Mtoe primaire 
energie/miljoen euro.

Or. de
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Amendement 131
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020.

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Ook als de Raad ervan af zou 
zien een absolute en bindende doelstelling 
vast te leggen, dan zou dit 
overeenstemmen met een vermindering 
van het primaire energieverbruik van de 
Unie met 368 Mtoe in 2020.

Or. de

Amendement 132
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020.

(2) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 8 en 9 maart 
2007 beklemtoonden de noodzaak om de 
energie-efficiëntie in de Unie te verhogen, 
om in 2020 de doelstelling van 20%
besparing op het primaire energieverbruik 
in vergelijking met de prognoses te 
realiseren. Dit stemt overeen met een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik van de Unie met 368 Mtoe 
in 2020 en een totaal primair 
energieverbruik in de Unie van 1 474 
Mtoe in 2020.

Or. en
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Amendement 133
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Voor de berekening van de 
energiebesparingen door efficiëntie zij 
opgemerkt dat de 20%-doelstelling van de 
EU, die wordt geraamd op een 
energiebesparing die overeenkomt met 
368 miljoen ton olie-equivalent, ook zou 
kunnen worden uitgedrukt in een energie-
intensiteit in 2020 van 104 toe per miljoen 
euro bbp (€2005). Dit kan als volgt 
worden ingedeeld: 139 toe verbruik door 
de industrie per miljoen euro toegevoegde 
waarde door de industrie in 2020 
(vergeleken met 160 in 2009) en 269 
miljoen toe energiebesparingen in de 
overige sectoren.

Or. en

Motivering

Informatie afkomstig van de Commissie.

Amendement 134
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Gelet op het feit dat dit 
overeenstemt met een efficiëntieverhoging 
van de energieproductiviteit van 37% ten 
opzichte van 2005.

Or. de

Amendement 135
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 17 juni 2010 
bevestigden het energie-
efficiëntiestreefcijfer als een van de 
centrale streefcijfers van de nieuwe 
strategie van de Unie voor banen en voor 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020-strategie). Om deze 
doelstelling op nationaal niveau te 
verwezenlijken moeten de lidstaten 
gedurende dit proces in nauwe dialoog met 
de Commissie nationale streefcijfers 
vastleggen en in hun nationale 
hervormingsprogramma's aangeven hoe zij
deze willen bereiken.

(3) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 17 juni 2010 
bevestigden het energie-
efficiëntiestreefcijfer als een van de 
centrale streefcijfers van de nieuwe 
strategie van de Unie voor banen en voor 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020-strategie). Om deze 
doelstelling op nationaal niveau te 
verwezenlijken moeten de lidstaten 
gedurende dit proces in nauwe dialoog met 
de Commissie nationale streefcijfers 
vastleggen en in hun nationale 
hervormingsprogramma's aangeven hoe zij 
deze willen bereiken. De Commissie moet 
er daarbij op letten dat de lidstaten van de 
EU bij de verwezenlijking van de 
doelstellingen een zelfde niveau van 
energie-efficiëntie bereiken en dat niet 
afzonderlijke lidstaten alleen vooruitgang 
boeken waardoor de verschillen in de EU 
verder worden verscherpt.

Or. de

Amendement 136
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 17 juni 2010 
bevestigden het energie-
efficiëntiestreefcijfer als een van de 
centrale streefcijfers van de nieuwe 
strategie van de Unie voor banen en voor 
een slimme, duurzame en inclusieve groei 
(Europa 2020-strategie). Om deze 
doelstelling op nationaal niveau te 
verwezenlijken moeten de lidstaten 
gedurende dit proces in nauwe dialoog met 

(3) De conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 17 juni 2010 
bevestigden het streefcijfer voor 
daadwerkelijke energie-efficiëntie, 
uitgedrukt in indicatoren per eenheid, 
bijvoorbeeld per hoofd van de bevolking,
als een van de centrale streefcijfers van de 
nieuwe strategie van de Unie voor banen 
en voor een slimme, duurzame en 
inclusieve groei (Europa 2020-strategie) 
die gebaseerd is op innovatie. Om deze 
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de Commissie nationale streefcijfers 
vastleggen en in hun nationale 
hervormingsprogramma's aangeven hoe zij 
deze willen bereiken.

doelstelling op nationaal niveau te 
verwezenlijken moeten de lidstaten 
gedurende dit proces in nauwe dialoog met 
de Commissie nationale sectorale
streefcijfers vastleggen en in hun nationale 
hervormingsprogramma's aangeven hoe zij 
deze willen bereiken.

Or. pl

Motivering

Een duurzame toename van de energie-efficiëntie mag enkel het resultaat zijn van de invoering 
van innovatieve technologieën en niet van een automatische beperking van het energieverbruik.

Amendement 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De streefcijfers voor energie-
efficiëntie kunnen het best worden 
behaald door zoveel mogelijk partijen 
erbij te betrekken, zowel publieke als 
particuliere. Dit zal een sterke 
hefboomwerking hebben, banen scheppen 
en een bijdrage leveren aan groenere 
groei bij de schepping van een duurzaam 
en concurrerend Europa.

Or. en

Amendement 138
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissiemededeling Energie 
2020 geeft energie-efficiëntie een centrale 
plaats in de EU-energiestrategie voor 2020 
en geeft aan dat er behoefte is aan een 
nieuwe energie-efficiëntiestrategie die alle 

(4) De Commissiemededeling Energie 
2020 noemt energie-efficiëntie een van de 
prioriteiten van de EU-energiestrategie 
voor 2020 en geeft aan dat er behoefte is 
aan een nieuwe energie-efficiëntiestrategie 



PE475.873v01-00 14/101 AM\882686NL.doc

NL

lidstaten in staat zal stellen energieverbruik 
los te koppelen van economische groei.

die alle lidstaten in staat zal stellen 
energieverbruik los te koppelen van 
economische groei.

Or. de

Amendement 139
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) In zijn resolutie van 15 december 2010 
over de herziening van het energie-
efficiëntieactieplan heeft het Europees 
Parlement er bij de Commissie op 
aangedrongen om in haar herziene energie-
efficiëntieactieplan maatregelen op te 
nemen om de veronderstelde kloof te 
dichten en zo de globale energie-
efficiëntiedoelstelling van de EU in 2020 te 
bereiken. Uit recente gegevens en 
bevindingen blijkt dat de kloof 
aanmerkelijk kleiner is dan halverwege 
2011 nog werd aangenomen.

Or. de

Amendement 140
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) In zijn resolutie van 15 december 2010 
over de herziening van het energie-
efficiëntieactieplan heeft het Europees 
Parlement er bij de Commissie op 
aangedrongen om in haar herziene energie-
efficiëntieactieplan maatregelen op te 
nemen om de kloof te dichten en zo de 
globale energie-efficiëntiedoelstelling van 
de EU in 2020 te bereiken; de achterstand 
bedraagt op dit moment ca. 204 Mtoe van 
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de tot doel gestelde besparingen van 
368 Mtoe.

Or. de

Amendement 141
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 142
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een van de vlaggenschipinitiatieven 
van de Europa 2020-strategie is het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, zoals 
door de Commissie vastgesteld op 26 
januari 2011. Hierin wordt energie-
efficiëntie als een belangrijk element 
gezien om het duurzame gebruik van 
energiehulpbronnen te waarborgen.

(6) Een van de vlaggenschipinitiatieven 
van de Europa 2020-strategie is het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, zoals 
door de Commissie vastgesteld op 26 
januari 2011. Hierin wordt energie-
efficiëntie als een belangrijk element 
gezien om het duurzame gebruik van 
energiehulpbronnen te waarborgen en de 
concurrentiekracht van de EU te 
beschermen.

Or. ro
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Amendement 143
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Een van de vlaggenschipinitiatieven 
van de Europa 2020-strategie is het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, zoals 
door de Commissie vastgesteld op 26 
januari 2011. Hierin wordt energie-
efficiëntie als een belangrijk element 
gezien om het duurzame gebruik van 
energiehulpbronnen te waarborgen.

(6) Een van de vlaggenschipinitiatieven 
van de Europa 2020-strategie is het 
efficiënt gebruik van hulpbronnen, zoals 
door de Commissie vastgesteld op 26 
januari 2011. Hierin wordt energie-
efficiëntie als een belangrijk element 
gezien om het duurzame gebruik van 
energie en andere hulpbronnen te 
waarborgen.

Or. de

Amendement 144
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In de conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 4 februari 2011 
wordt erkend dat het energie-
efficiëntiestreefcijfer van de EU niet op 
koers ligt en dat er krachtige maatregelen 
nodig zijn om de ruime marges voor 
hogere energiebesparingen op gebouwen,
vervoer, producten en processen te 
benutten.

(7) In de conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 4 februari 2011 
wordt erkend dat het energie-
efficiëntiestreefcijfer van de EU niet op 
koers ligt en dat er krachtige maatregelen 
nodig zijn om de ruime marges voor 
hogere energiebesparingen op gebouwen 
en vervoer inzake de toepassing van 
energiezuinige producten en 
technologische processen te benutten, door 
een efficiënter gebruik van de 
hulpmiddelen in bovengenoemde 
sectoren, onder meer dankzij 
doeltreffende processen voor 
energieomzetting.

Or. pl

Motivering

Een duurzame toename van de energie-efficiëntie mag enkel het resultaat zijn van de invoering 
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van innovatieve technologieën en niet van een automatische beperking van het energieverbruik.

Amendement 145
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In de conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 4 februari 2011 
wordt erkend dat het energie-
efficiëntiestreefcijfer van de EU niet op 
koers ligt en dat er krachtige maatregelen 
nodig zijn om de ruime marges voor 
hogere energiebesparingen op gebouwen, 
vervoer, producten en processen te 
benutten.

(7) In de conclusies van het voorzitterschap 
van de Europese Raad van 4 februari 2011 
wordt erkend dat het energie-
efficiëntiestreefcijfer van de EU niet op 
koers ligt en dat er krachtige maatregelen 
nodig zijn om de ruime marges voor 
hogere energie-efficiëntiebesparingen op 
gebouwen, vervoer, producten en 
processen te benutten.

(Dit amendement is in de gehele tekst van 
toepassing met betrekking tot 
'energiebesparingen'. De goedkeuring van 
dit amendement vereist dat 
overeenkomstige veranderingen in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Amendement 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op 8 maart 2011 stelde de Commissie 
het energie-efficiëntieplan 2011 vast. Dit 
bevestigde dat de Unie niet op koers ligt 
om haar energie-efficiëntiestreefcijfer te 
verwezenlijken. Om dit te verhelpen 
worden in dit plan een reeks energie-
efficiëntiebeleidslijnen en -maatregelen 
opgesomd die betrekking hebben op de 
volledige energieketen, inclusief 
opwekking, transport en distributie van 
energie; de belangrijke rol die de 
overheidssector speelt in energie-

(8) Op 8 maart 2011 stelde de Commissie 
het energie-efficiëntieplan 2011 vast. Dit 
bevestigde dat de Unie niet op koers ligt 
om haar energie-efficiëntiestreefcijfer te 
verwezenlijken. Om dit te verhelpen 
worden in dit plan een reeks energie-
efficiëntiebeleidslijnen en -maatregelen 
opgesomd die betrekking hebben op de 
volledige energieketen, inclusief 
opwekking, transport en distributie van 
energie; de belangrijke rol die de 
overheidssector speelt in energie-
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efficiëntie; gebouwen en toestellen; de 
industrie; en de noodzaak om de 
eindgebruikers in staat te stellen hun 
energieverbruik te beheren. Parallel 
hiermee kwam energie-efficiëntie in de 
vervoersector aan bod in het Witboek over 
vervoer, vastgesteld op 28 maart 2011.
Vooral initiatief 26 van het Witboek 
dringt aan op aangepaste normen voor de 
CO2-uitstoot van voertuigen voor alle 
vervoerswijzen, waar nodig aangevuld met 
energie-efficiëntievoorschriften voor alle 
soorten aandrijfsystemen.

efficiëntie; gebouwen en toestellen; de 
industrie; en de noodzaak om de 
eindgebruikers in staat te stellen hun 
energieverbruik te beheren. In het plan is 
vastgelegd dat de Commissie in 2013 de 
verkregen resultaten zal evalueren en na 
zal gaan of de gezamenlijke programma's 
erin zullen slagen de Europese 
doelstelling van 20% te verwezenlijken, en 
dat de Commissie juridisch bindende 
nationale streefcijfers voor 2020 zal 
vaststellen wanneer uit de evaluatie blijkt 
dat het globale streefcijfer van de EU 
naar alle waarschijnlijkheid niet zal 
worden gehaald.

Or. en

Amendement 147
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Op 8 maart 2011 stelde de Commissie 
het energie-efficiëntieplan 2011 vast. Dit 
bevestigde dat de Unie niet op koers ligt 
om haar energie-efficiëntiestreefcijfer te 
verwezenlijken. Om dit te verhelpen 
worden in dit plan een reeks energie-
efficiëntiebeleidslijnen en -maatregelen 
opgesomd die betrekking hebben op de 
volledige energieketen, inclusief 
opwekking, transport en distributie van 
energie; de belangrijke rol die de 
overheidssector speelt in energie-
efficiëntie; gebouwen en toestellen; de 
industrie; en de noodzaak om de 
eindgebruikers in staat te stellen hun 
energieverbruik te beheren. Parallel 
hiermee kwam energie-efficiëntie in de 
vervoersector aan bod in het Witboek over 
vervoer, vastgesteld op 28 maart 2011.
Vooral initiatief 26 van het Witboek 
dringt aan op aangepaste normen voor de 
CO2-uitstoot van voertuigen voor alle 
vervoerswijzen, waar nodig aangevuld met 

(8) Op 8 maart 2011 stelde de Commissie 
het energie-efficiëntieplan 2011 vast. Dit 
bevestigde dat de Unie vermoedelijk niet 
op koers ligt om haar energie-
efficiëntiestreefcijfer te verwezenlijken.
Om dit te verhelpen worden in dit plan een 
reeks energie-efficiëntiebeleidslijnen en -
maatregelen opgesomd die betrekking 
hebben op de volledige energieketen, 
inclusief opwekking, transport en 
distributie van energie; de belangrijke rol 
die de overheidssector speelt in energie-
efficiëntie; gebouwen en toestellen; de 
industrie; en de noodzaak om de 
eindgebruikers in staat te stellen hun 
energieverbruik te beheren. Parallel 
hiermee kwam energie-efficiëntie in de 
vervoersector aan bod in het Witboek over 
vervoer, vastgesteld op 28 maart 2011.
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energie-efficiëntievoorschriften voor alle 
soorten aandrijfsystemen.

Or. de

Amendement 148
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Op 8 maart 2011 heeft de Commissie 
ook een Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 
aangenomen, waarin zij de noodzaak 
vaststelde om vanuit dit gezichtspunt meer 
aandacht te besteden aan energie-
efficiëntie.

(9) Op 8 maart 2011 heeft de Commissie 
ook een Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050 
aangenomen, waarin zij de noodzaak 
vaststelde om vanuit dit gezichtspunt meer 
aandacht te besteden aan daadwerkelijke
energie-efficiëntie die bijdraagt tot een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik.

Or. pl

Motivering

Een koolstofarme economie moet door daadwerkelijke energie-efficiëntie worden bereikt en niet 
door quota voor het terugdringen van de CO2-uitstoot die langs administratieve weg worden 
opgelegd.

Amendement 149
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Uit de effectbeoordeling van de 
Commissie24 van 22 juni 2011 is gebleken 
dat bindende nationale doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie voor het 
primaire energieverbruik beter zouden
werken dan indicatieve nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie 
om de globale Europese doelstelling 
inzake energie-efficiëntie van 20% te 
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bereiken. Daarnaast werd in de 
effectbeoordeling aangegeven dat 
bindende doelstellingen de lidstaten meer 
flexibiliteit geven om de 
energiebesparingsmaatregelen aan hun 
nationale omstandigheden aan te passen.

Or. en

Amendement 150
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De Commissie heeft bovendien 
regelmatig benadrukt dat ook een 
gedragswijziging van de consumenten met 
behoud van onze levenskwaliteit een 
belangrijke bijdrage moet leveren aan de 
besparing van energie ten einde de 20%-
doelstelling te bereiken1.
__________________
1 Mededeling van de Commissie van 
19 oktober 2006: "Actieplan voor energie-
efficiëntie – het potentieel realiseren" 
COM(2006)0545

Or. de

Amendement 151
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze context moet het wettelijk 
kader van de Unie voor energie-efficiëntie 
worden bijgewerkt met een richtlijn die 
gericht is op het globale energie-
efficiëntiestreefcijfer van 20% besparing 
op het primaire energieverbruik in de Unie 
in 2020 en die ook na 2020 verdere 
verbeteringen van de energie-efficiëntie 

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

hierop moet deze richtlijn een 
gemeenschappelijk kader creëren ter 
bevordering van maatregelen op het 
gebied van energiebesparing, een 
gemeenschappelijke methode voor de 
berekening van besparingen vaststellen en 
controlemechanismen invoeren om een 
aantal voorstellen van het energie-
efficiëntieplan 2011 uit te voeren en de 
resterende aanzienlijke marges voor 
energiebesparing te benutten. Bovendien 
moet de richtlijn de lidstaten instrumenten 
bieden waarmee energiebesparingen 
daadwerkelijk behaald kunnen worden.

Or. de

Amendement 152
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 153
Adam Gierek
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

Een verbetering van de energie-efficiëntie per sector met zelfs meer dan 20% leidt niet altijd tot 
een totale besparing van 20% in de lidstaten. De formulering dat hier een maximale 
energiebesparing wordt beoogd, is nauwkeuriger en verdient daarom de voorkeur.

Amendement 154
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In deze context moet het wettelijk 
kader van de Unie voor energie-efficiëntie 
worden bijgewerkt met een richtlijn die 
gericht is op het globale energie-
efficiëntiestreefcijfer van 20% besparing 
op het primaire energieverbruik in de Unie 
in 2020 en die ook na 2020 verdere 
verbeteringen van de energie-efficiëntie 
nastreeft. Met het oog hierop moet deze 
richtlijn een gemeenschappelijk kader 

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

opstellen om de energie-efficiëntie binnen 
de Unie te bevorderen en specifieke acties 
uitwerken om een aantal voorstellen van 
het energie-efficiëntieplan 2011 uit te 
voeren en de resterende aanzienlijke 
marges voor energiebesparing te benutten.

Or. de

Amendement 155
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij 
draagt ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector, en 
aan het verwezenlijken van 
elektriciteitsproductie met nulemissie in 
2050.

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste naar 
aanleiding van de voorgenomen evaluatie.

Or. de
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Motivering

De elektriciteitssector is reeds onderworpen aan de handel in emissierechten, die met ingang 
van 1 januari 2013 aanmerkelijk wordt verscherpt. Een verdubbeling van het aantal 
instrumenten voor dezelfde sector moet van de hand gewezen worden, aangezien dit tot 
ongewenste wisselwerkingen zou kunnen leiden.

Amendement 156
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij 
draagt ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector, en 
aan het verwezenlijken van 
elektriciteitsproductie met nulemissie in 
2050.

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste.

Or. de
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Motivering

De Unie moet zich voornamelijk richten op de verwezenlijking van haar doelstellingen in 2020 
en hoogstens doelstellingen voor het volgende decennium nastreven. Spreken over doelstellingen 
voor 2050 is pure demagogie. Niemand kan de technologische en politieke ontwikkeling tot 2050 
voorspellen.

Amendement 157
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij draagt 
ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector, en aan 
het verwezenlijken van 
elektriciteitsproductie met nulemissie in 
2050.

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij draagt 
ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, niet 
alleen door de broeikasgasemissies terug te 
dringen in de energiesector, en aan het 
verwezenlijken van elektriciteitsproductie 
met nulemissie in 2050, maar ook door het 
ondersteunen van de 
warmtekrachtkoppeling als koolstofarme 
optie voor kleine en middelgrote 
ondernemingen en grote industrieën.

Or. en
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Amendement 158
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij draagt 
ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector, en aan 
het verwezenlijken van 
elektriciteitsproductie met nulemissie in 
2050.

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten, al naar
gelang van hun energiemix, vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
maximale beoogde vermindering van het 
energieverbruik in 2020 in vergelijking met 
de prognoses en hierover verslag 
uitbrengen. Deze beschikking vermeldt ook 
dat de Commissie uiterlijk op 31 december 
2012 aangescherpte of nieuwe maatregelen 
moet voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij draagt 
ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector.

Or. pl

Motivering

De lidstaten van de Europese Unie hebben verschillende ontwikkelingsbehoeften en beschikken 
niet allemaal over dezelfde mogelijkheden om hun emissies tegen 2050 te verminderen.

Amendement 159
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met 
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij draagt 
ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector, en aan 
het verwezenlijken van 
elektriciteitsproductie met nulemissie in 
2050.

(11) Krachtens Beschikking nr.
406/2009/EG betreffende de verdeling van 
de inspanningen moet de Commissie in 
2012 beoordelen in welke mate de 
Gemeenschap en de lidstaten vorderingen 
hebben gemaakt met het oog op de 
vermindering van het energieverbruik met
20% in 2020 in vergelijking met de 
prognoses en hierover verslag uitbrengen.
Deze beschikking vermeldt ook dat de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2012 
aangescherpte of nieuwe maatregelen moet 
voorstellen om de energie-efficiëntie 
sneller te verbeteren teneinde de lidstaten 
te helpen aan de verplichtingen van de 
Gemeenschap op het gebied van het 
terugdringen van broeikasgassen van de 
Gemeenschap te voldoen. Deze richtlijn 
komt tegemoet aan deze vereiste. Zij draagt 
ook bij aan het nakomen van de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in de 
Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050, in het 
bijzonder door de broeikasgasemissies 
terug te dringen in de energiesector, en aan 
het verwezenlijken van de productie van 
elektriciteit, verwarming en koeling met 
nulemissie in 2050.

Or. en

Amendement 160
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet een geïntegreerde benadering 
gevolgd worden om het bestaande 
potentieel aan energiebesparingen volledig 
te benutten, inclusief besparingen in de 
energievoorziening en de 
eindgebruikerssectoren. Tegelijkertijd 
moeten de bepalingen van Richtlijn 

(12) Er moet een geïntegreerde benadering 
gevolgd worden, waarin rekening wordt 
gehouden met lokale omstandigheden, om 
het bestaande potentieel aan 
energiebesparingen volledig te benutten, 
inclusief besparingen in de 
energievoorziening en de 
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2004/8/EG inzake de bevordering van 
warmtekrachtkoppeling op basis van de 
vraag naar nuttige warmte binnen de 
interne energiemarkt25 en Richtlijn 
2006/32/EG betreffende energie-
efficiëntie bij het eindgebruik en 
energiediensten26 worden versterkt.

eindgebruikerssectoren.

Or. de

Motivering

Het subsidiariteitsbeginsel moet gewaarborgd zijn, teneinde tegemoet te komen aan de 
diversiteit in de EU.

Amendement 161
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Er moet een geïntegreerde benadering 
gevolgd worden om het bestaande 
potentieel aan energiebesparingen volledig 
te benutten, inclusief besparingen in de 
energievoorziening en de 
eindgebruikerssectoren. Tegelijkertijd 
moeten de bepalingen van Richtlijn 
2004/8/EG inzake de bevordering van 
warmtekrachtkoppeling op basis van de 
vraag naar nuttige warmte binnen de 
interne energiemarkt en Richtlijn 
2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie 
bij het eindgebruik en energiediensten 
worden versterkt.

(12) Er moet een geïntegreerde benadering 
gevolgd worden om het bestaande 
potentieel aan energie-efficiëntie volledig 
te benutten, inclusief besparingen in de 
energievoorziening en de 
eindgebruikerssectoren. Tegelijkertijd 
moeten de bepalingen van Richtlijn 
2004/8/EG inzake de bevordering van 
warmtekrachtkoppeling op basis van de 
vraag naar nuttige warmte binnen de 
interne energiemarkt en Richtlijn 
2006/32/EG betreffende energie-efficiëntie 
bij het eindgebruik en energiediensten 
worden versterkt.

Or. en

Amendement 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In de mededeling van de 
Commissie inzake prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten voor 2020 
en verder - Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk
wordt de noodzaak onderstreept om het 
energievermogen van de EU aan te 
passen aan de verscheidenheid aan 
toepassingen en technologieën die van 
elektriciteit als energiebron afhankelijk 
zijn en eveneens om de veiligheid van het 
systeem te handhaven. Hulpbronnen, 
toepassingen en technologieën aan de 
vraagzijde kunnen tot enorme 
vermindering van de koolstofuitstoot 
voeren en voor integratie van 
hernieuwbare energie in de 
energienetwerken zorgen. De lidstaten 
moedigen derhalve de participatie van 
hulpbronnen, toepassingen en 
technologieën aan de vraagzijde aan, 
bijvoorbeeld de vraagrespons in 
energiemarkten.

Or. en

Amendement 163
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In de mededeling van de 
Commissie inzake prioriteiten voor 
energie-infrastructuurprojecten voor 2020 
en verder - Een blauwdruk voor een 
Europees geïntegreerd energienetwerk
wordt de noodzaak onderstreept om het 
energievermogen van de EU aan te 
passen aan de verscheidenheid aan 
toepassingen en technologieën die van 
elektriciteit als energiebron afhankelijk 
zijn en eveneens om de veiligheid van het 
systeem te handhaven. Hulpbronnen, 
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toepassingen en technologieën aan de 
vraagzijde kunnen tot enorme 
vermindering van de koolstofuitstoot 
voeren en voor integratie van 
hernieuwbare energie in de 
energienetwerken zorgen. De lidstaten 
moedigen derhalve de participatie van 
hulpbronnen, toepassingen en 
technologieën aan de vraagzijde aan, 
bijvoorbeeld de vraagrespons in 
energiemarkten.

Or. en

Motivering

De richtlijn zal met nadruk wijzen op het vitale belang van participatie van hulpbronnen, 
toepassingen en technologieën aan de vraagzijde in de energiemarkten om zowel het 
energiebesparingsdoel van 20% te bereiken alsook het groter wordende aandeel aan 
hernieuwbare energie in het net te integreren.

Amendement 164
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien de lidstaten, in het kader van de nationale hervormingsprogramma's van het Europa 
2020-proces (april 2011) hun nationale streefcijfers inzake energieverbruik al aan de Commissie 
hebben meegedeeld, is er een duidelijke basis voor de onmiddellijke vastlegging van individuele 
streefcijfers op het niveau van de lidstaten.

Amendement 165
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet 
slaagt, zal het echter nodig zijn het 
beleidskader te verstevigen door 
toevoeging van een systeem van bindende 

(13) Het streefcijfer voor besparing op 
primaire energie dan wel als alternatief 
het energie-efficiëntiestreefcijfer moet op 
lokaal niveau worden behaald. Om die 
reden zijn lokale, regionale en nationale
maatregelen ter bevordering van
energiebesparingen van fundamenteel 
belang. De Commissie moet het ontstaan 
van concurrentie aan de hand van 
instrumenten bekijken en door evaluatie 
van de verschillende instrumenten met 
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doelstellingen. Daarom moeten de 
lidstaten in een eerste fase een reeks 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers, -
regelingen en -programma's opstellen.
Het is aan hen om uit te maken of deze 
streefcijfers op hun grondgebied bindend 
dan wel indicatief zijn. In een tweede fase 
moeten deze streefcijfers en de individuele 
inspanningen van elke lidstaat 
geëvalueerd worden door de Commissie, 
samen met gegevens over de gemaakte 
vorderingen, om na te gaan hoe 
waarschijnlijk het is dat het globale 
streefcijfer van de Unie gehaald wordt en 
in hoeverre de individuele inspanningen 
volstaan om het gemeenschappelijke doel 
te bereiken. Daarom moet de Commissie 
de uitvoering van nationale energie-
efficiëntieprogramma's van nabij volgen 
via het herziene wetgevingskader en 
binnen het Europa 2020-proces. Indien 
deze evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk niet 
gehaald wordt, moet de Commissie 
verplichte nationale streefcijfers voor 
2020 voorstellen, rekening houdend met 
de individuele vertrekpunten van de 
lidstaten, hun economische prestaties en 
de vroegtijdig ondernomen actie.

inachtneming van de lokale 
omstandigheden een overzicht van de 
meest efficiënte instrumenten en de 
kosten daarvan opstellen. Op basis van dit 
overzicht moet zij de lidstaten en de 
gemeenten aanbevelingen kunnen doen.
Daarbij moeten de lidstaten zelf nationale 
streefcijfers opleggen die ook op de lagere 
bestuursniveaus kunnen worden 
vastgesteld. Het is aan hen om uit te maken 
of deze streefcijfers op hun grondgebied 
bindend dan wel indicatief zijn. Indien 
deze evaluatie van de nationale verslagen 
door de Commissie aantoont dat het 
globale streefcijfer van de Unie 
waarschijnlijk niet gehaald wordt, moet de 
Commissie samen met de lidstaten 
oplossingen uitwerken die op de concrete 
situaties zijn afgestemd en waarmee het 
nationale streefcijfer evenals het 
streefcijfer van de Unie toch nog kan 
worden bereikt.

Or. de

Amendement 166
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet slaagt, 
zal het echter nodig zijn het beleidskader 

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

stellen, die gebaseerd zijn op een 
mechanisme van gedeelde inspanning van 
de lidstaten, kan de Unie de vervulling 
van de EU-brede 
energiebesparingsdoelstelling 
veiligstellen, wat essentieel is voor het 
klimaatbeleid, het concurrentievermogen, 
de stap in richting van een duurzame 
economie en het creëren van 
werkgelegenheid. Tegelijkertijd zou een 
dergelijke benadering het voordeel 
hebben dat de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om de energie-
efficiëntiemaatregelen aan hun nationale 
omstandigheden en prioriteiten aan te 
passen.

Or. en

Amendement 167
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 

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

domeinen. Toekomstige ontwikkelingen 
van de energieprijs zullen de mensen 
aanmoedigen om hun energieverbruik te
verminderen; derhalve kan echte 
vooruitgang op het gebied van energie-
efficiëntie voornamelijk worden bereikt 
door het stimuleren van efficiëntere 
gemeenschappelijke infrastructuren voor 
gebouwen, verwarmingssystemen en de 
vervoerssector, waar personen of
ondernemingen doorgaans geen invloed 
of controle kunnen uitoefenen inzake 
besluiten ter verbetering van het 
energieverbruik.

Or. en

Amendement 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia Sartori, 
Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 

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

cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen op basis van duidelijke en 
doorvoerbare nationale streefcijfers, ter 
bevordering van de energie-efficiëntie in 
verschillende domeinen. Als deze 
benadering niet slaagt, zal het echter nodig 
zijn het beleidskader te verstevigen door 
toevoeging van een systeem van bindende 
doelstellingen. Daarom moeten de lidstaten 
in een eerste fase een reeks nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers, -regelingen 
en -programma's overeenkomen, op basis 
van een duidelijke overeenkomst inzake 
gedeelde inspanningen. Daarom moet de 
Commissie de uitvoering van nationale 
energie-efficiëntieprogramma's van nabij 
volgen en zo nodig krachtig doorzetten via 
het herziene wetgevingskader en binnen 
het Europa 2020-proces. Indien deze 
evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk niet 
gehaald wordt, moet de Commissie 
juridisch bindende nationale streefcijfers 
voor 2020 voorstellen, rekening houdend 
met de individuele vertrekpunten van de 
lidstaten, hun economische prestaties en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

Or. en

Amendement 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

indien het energie-efficiëntiestreefcijfer 
van 20% zou worden bereikt als resultaat 
van de cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Aangezien deze benadering niet 
volgens plan verloopt, zal het echter nodig 
zijn het beleidskader te verstevigen door 
toevoeging van een systeem van bindende 
doelstellingen. Daarom moet de 
Commissie in een eerste fase in overleg 
met de lidstaten een reeks nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers, -regelingen 
en -programma's opstellen die effectief 
bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat het 
algemene energie-efficiëntiestreefcijfer tot 
2020 wordt bereikt of overtroffen, en ook 
een stappenplan om deze verplichte 
nationale streefcijfers tot 2020 te bereiken, 
rekening houdend met de individuele 
vertrekpunten van de lidstaten, hun 
economische prestaties en de vroegtijdig 
ondernomen actie.

Or. en

Amendement 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Het verdient de voorkeur dat het 
energie-efficiëntiestreefcijfer van 20%
bereikt wordt als resultaat van de 
cumulatieve verwezenlijking van 
specifieke nationale en Europese 
maatregelen ter bevordering van de 
energie-efficiëntie in verschillende 
domeinen. Als deze benadering niet slaagt, 
zal het echter nodig zijn het beleidskader te 
verstevigen door toevoeging van een 
systeem van bindende doelstellingen. De
lidstaten hebben ruim de tijd gehad om het 
hoofdstreefdoel voor 2020 na te streven, 
en de Commissie zal in 2013 een 
herziening uitvoeren om uit te maken of 
deze nationale streefcijfers op het 
grondgebied van de lidstaten bindend dan 
wel indicatief zijn. In een tweede fase 
moeten deze streefcijfers en de individuele 
inspanningen van elke lidstaat geëvalueerd 
worden door de Commissie, samen met 
gegevens over de gemaakte vorderingen.
Tegen deze achtergrond beoordeelt de 
Commissie hoe waarschijnlijk het is dat het 
globale streefcijfer van de Unie gehaald 
wordt en in hoeverre de individuele 
inspanningen volstaan om het 
gemeenschappelijke doel te bereiken.
Daarom moet de Commissie de uitvoering 
van nationale energie-
efficiëntieprogramma's van nabij volgen 
via het herziene wetgevingskader en 
binnen het Europa 2020-proces. Indien 
deze evaluatie aantoont dat het globale 
streefcijfer van de Unie waarschijnlijk niet 
gehaald wordt, moet de Commissie 
verplichte nationale streefcijfers voor 2020 
voorstellen, rekening houdend met de 
individuele vertrekpunten van de lidstaten, 
hun economische prestaties en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

Or. en

Motivering

De Europese Raad van 4 februari 2011 heeft meegedeeld dat hij "de voortgang naar het energie-
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efficiëntiedoel van de EU voor 2013 [zal] evalueren en indien nodig extra maatregelen [zal] 
overwegen". De gestelde termijn van 30 juni 2014 valt samen met het einde van het mandaat van 
de Commissie en zal hoogstwaarschijnlijk een uitstel van nieuwe maatregelen van 6 tot 12 
maanden met zich meebrengen.

Amendement 171
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

individuele vertrekpunten van de lidstaten, 
hun economische prestaties, het aandeel 
van de energie-intensieve industrie en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

Or. de

Amendement 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aanvullende maatregelen voor 2020 
voorstellen, rekening houdend met de 
individuele vertrekpunten van de lidstaten, 
hun economische prestaties en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

Or. fi

Amendement 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Vervolgens moeten deze nationale 
streefcijfers en de individuele tijdspaden 
van iedere lidstaat door de Commissie 
worden geëvalueerd om te waarborgen dat 
het algemene streefcijfer wordt behaald 
en de afzonderlijke inspanningen 
voldoende zijn om het 
gemeenschappelijke doel te bereiken. De 
Commissie moet derhalve de 
tenuitvoerlegging van de nationale 
energie-efficiëntieplannen van nabij 
volgen via het herziene wetgevingskader 
en in het kader van het Europa 2020-
proces. Wanneer uit de beoordeling naar 
voren komt dat een lidstaat zijn tijdspad 
waarschijnlijk niet zal halen en het 
algemene streefcijfer van de Unie 
waarschijnlijk niet wordt bereikt, moet de 
Commissie deze lidstaat ertoe verplichten 
dat hij geschikte en evenredige 
maatregelen vastlegt om binnen 
afzienbare tijd weer terug te komen op het 
tijdpad.

Or. en

Amendement 174
Gunnar Hökmark

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

(13 bis) Financiële consequenties zijn van 
doorslaggevende betekenis om de energie-
efficiëntie te verhogen, en het gebruik van 
economische instrumenten is de meest 
kosteneffectieve manier om 
energiebesparingen te bevorderen.

Or. en

Amendement 175
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Het totale volume van de 
overheidsuitgaven is gelijk aan 19% van 
het bruto binnenlands product van de Unie.
Daarom is de overheidssector een 
belangrijke motor om de markt om te 
buigen naar efficiëntere producten, 
gebouwen en diensten, en om een 
gedragsverandering op het vlak van 
energieverbruik teweeg te brengen bij 
burgers en bedrijven. Als het 
energieverbruik daalt dankzij maatregelen 
die de energie-efficiëntie verbeteren, 
kunnen er bovendien ook 
overheidsmiddelen vrijkomen voor andere 
doeleinden. Openbare instellingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
moeten een voorbeeldfunctie vervullen met 
betrekking tot energie-efficiëntie.

(14) Het totale volume van de 
overheidsuitgaven is gelijk aan 19% van 
het bruto binnenlands product van de Unie.
Daarom is de overheidssector een 
belangrijke motor om de markt om te 
buigen naar efficiëntere producten, 
gebouwen en diensten, en om een 
gedragsverandering op het vlak van 
energieverbruik teweeg te brengen bij 
burgers en bedrijven. Als het 
energieverbruik daalt dankzij maatregelen 
die de energie-efficiëntie verbeteren, 
kunnen er bovendien ook 
overheidsmiddelen vrijkomen voor andere 
doeleinden. Openbare instellingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau 
moeten een voorbeeldfunctie vervullen met 
betrekking tot energie-efficiëntie. Ten
einde deze rol te kunnen vervullen, 
moeten zij over een grote 
beoordelingsvrijheid ten aanzien van de 
concrete maatregelen beschikken.

Or. de

Amendement 176
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Het energetische renovatietempo in de 
bouw moet worden verhoogd, aangezien 
het bestaande gebouwenbestand de 
grootste potentiële sector voor 
energiebesparingen vormt. Gebouwen die 
in handen zijn van de overheid nemen in 
enkele lidstaten een aanzienlijk aandeel 
van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Om die reden zouden de 
lidstaten programma's moeten opzetten en 
instrumenten moeten invoeren waarmee 
het renovatietempo aanmerkelijk kan 
worden verhoogd. Daarbij moeten 
gebouwen met het grootste 
energiebesparingspotentieel voorrang 
krijgen. Financiële steun en andere 
stimulansen zouden daarbij zodanig 
kunnen worden opgebouwd dat 
energetische renovaties die tot een 
vermindering van het energieverbruik met 
50% leiden de meeste steun ontvangen.
Energetische renovaties die geen 
minimale besparing van 15% ten opzichte 
van de oorspronkelijke energiebehoefte 
opleveren, zouden echter geen steun 
mogen ontvangen.

Or. de

Motivering

Stimuleringsprogramma's zijn in vele lidstaten uitermate succesvol gebleken om bijvoorbeeld 
renovaties te bevorderen. Deze zouden bovendien voor iedereen toegankelijk kunnen zijn, ook 
voor natuurlijke personen. Daarbij zouden met name maatregelen moeten worden gestimuleerd 
die hoge energiebesparingen kunnen opleveren.

Amendement 177
Gunnar Hökmark

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

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

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

Or. en

Amendement 178
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Het renovatietempo in de bouw zou 
moeten worden verhoogd, aangezien het 
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gebouwenbestand de grootste potentiële
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 
voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in Richtlijn 
2010/31/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 2010 betreffende 
de energieprestaties van gebouwen27. De 
verplichting om overheidsgebouwen te 
renoveren is een aanvulling op de 
bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

bestaande gebouwenbestand de grootste 
potentiële sector voor energiebesparingen 
vormt. Bovendien zijn gebouwen van 
cruciaal belang om de EU-doelstelling te 
halen die erin bestaat de 
broeikasgasemissies in 2050 met 80-95%
te verminderen ten opzichte van 1990.
Gebouwen die in handen zijn van de 
overheid nemen een aanzienlijk aandeel 
van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook raadzaam
om meer gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid te renoveren om zo hun 
energieprestaties te verbeteren.

Or. de

Amendement 179
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 

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

van 1990. Een aanzienlijk deel van de 
nationale energiebesparingsstreefcijfers 
van de lidstaten dient derhalve door 
maatregelen te worden verwezenlijkt, met 
name door renovatiemaatregelen in de 
huizensector. De lidstaten moeten 
derhalve verplicht worden om 
actieplannen te ontwikkelen die 
energiebesparingsstreefwaarden 
vastleggen voor gebouwen en openbare 
gebouwen, gepaard gaande met precies 
omschreven financiële mechanismen en 
maatregelen. Deze maatregelen moeten 
een aanvulling zijn op de verplichtingen 
met betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in Richtlijn 
2010/31/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de 
energieprestaties van gebouwen. Deze 
verplichtingen zijn een aanvulling op de 
bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. en

Amendement 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fi

Motivering

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

Amendement 181
Marian-Jean Marinescu

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

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

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

Or. en
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Amendement 182
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Om dit te waarborgen is het van 
essentieel belang dat in de richtlijn een 
langetermijnvisie wordt aangehouden en 
dat er nationale plannen worden opgezet 
om het energieverbruik van gebouwen in 
zowel particulier als publiek eigendom 
tegen 2050 drastisch te verlagen.
Gebouwen die in handen zijn van de 
overheid of die door een 
overheidsinstelling worden gebruikt,
nemen een aanzienlijk aandeel van het 
gebouwenbestand voor hun rekening en 
zijn erg zichtbaar in het openbare leven.
Het is dan ook passend om voor de lange 
termijn een jaarlijks tempo te bepalen voor
de verbetering van de energie-efficiëntie 
van alle gebouwen die eigendom zijn van 
of gebruikt worden door een 
overheidsinstelling om zo hun 
energieprestaties te verbeteren. Dit 
renovatietempo mag geen afbreuk doen aan 
de verplichtingen met betrekking tot bijna-
energieneutrale gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen. De verplichting om 
overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
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zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. es

Motivering

Het benutten van het potentieel aan energiebesparingen in bestaande gebouwen moet worden 
gezien binnen een perspectief gericht op de lange termijn in plaats van alleen op het jaar 2020.
Een langetermijnvisie (2050) is essentieel om de klimaatdoelstellingen en de energie-efficiëntie 
samen te laten komen.

Amendement 183
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 
voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren, zonder afbreuk te doen aan de 
brandveiligheid van het gebouw tijdens de 
renovatie of leegstand. Bij de doorvoering 
van deze renovaties moet rekening worden 
gehouden met de klimatologische en 
plaatselijke omstandigheden, evenals met 
de eisen inzake binnenklimaat, 
toegankelijkheid en andere veiligheids- en 
gezondheidsvereisten alsook de 
gebruiksbestemming van het gebouw. Dit 
renovatietempo mag geen afbreuk doen aan 
de verplichtingen met betrekking tot bijna-
energieneutrale gebouwen, vastgelegd in 
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energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 
gebouwen. De verplichting om 
overheidsgebouwen te renoveren is een 
aanvulling op de bepalingen van die 
richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. en

Motivering

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do bring 
advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures and thus 
accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke than in the 
past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around just 3-5 minutes, 
compared to 15+ minutes in the 1950's.(2) This poses a direct threat to the ability of the 
occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for the Fire Services 
to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to ensure that renovation 
programs respect other requirements such as indoor climate, handicap accessibility, other 
health and safety requirements, as well as the intended use of the buildings.This list includes and 
expands the list of requirements in Overweging 8 of the EPBD recast. It adds fire safety, which 
was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. The reference to cost-effectiveness 
is not included because this is now covered by other cost indicators, including the cost-
optimality calculation methodology.

Amendement 184
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 

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

van 1990. Om dit te waarborgen, is het 
wezenlijk dat in deze richtlijn een 
langetermijnvisie wordt ontwikkeld en 
stappenplannen worden vastgelegd voor 
een drastische vermindering van het 
energieverbruik in zowel particuliere als 
openbare gebouwen tot 2050. Gebouwen 
die in handen zijn van of benut worden 
door de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een langetermijnstreefcijfer en een 
jaarlijkse verbetering van de 
energieprestatie te bepalen voor gebouwen 
die eigendom zijn van of benut worden 
door de overheid om zo hun 
energieprestaties te verbeteren. Voor deze 
maatregel zouden een hoger 
renovatietempo en intensieve renovaties 
nodig zijn; de maatregel mag geen afbreuk 
doen aan de verplichtingen met betrekking 
tot bijna-energieneutrale gebouwen, 
vastgelegd in Richtlijn 2010/31/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
2010 betreffende de energieprestaties van 
gebouwen, maar zal juist helpen om aan 
deze verplichtingen te voldoen. De 
verplichting om overheidsgebouwen te 
renoveren is een aanvulling op de 
bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. en

Amendement 185
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend om 
een jaarlijks renovatietempo te bepalen 
voor alle gebouwen die eigendom zijn van 
de overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in Richtlijn 
2010/31/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de 
energieprestaties van gebouwen. De 
verplichting om overheidsgebouwen te 
renoveren is een aanvulling op de 
bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties. Speciale 
aandacht wordt besteed aan de 
waarborging van een goede kwaliteit van 
de binnenlucht, bijvoorbeeld door 
geschikte vereisten inzake ventilatie en het 
gebruik van emissiearme bouwstoffen, 
apparatuur en producten. Bij energie-
efficiëntiemaatregelen betreffende 
openbare gebouwen als crèches, 
kleuterscholen of scholen wordt een 
beoordeling van de gezondheidseffecten 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Europeanen leven de meeste tijd binnenshuis. De kwaliteit van de binnenlucht is een beslissende 
factor voor hun gezondheid, en voor chronische ziekten als astma en allergieën. Bij renovaties 
van gebouwen met als doel een betere energie-efficiëntie te bereiken, dienen mogelijke gevaren 
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voor de gezondheid te worden aangekaart, bijvoorbeeld gevaren die veroorzaakt worden door 
onvoldoende ventilatie op grond van een grotere luchtdichtheid en schadelijke emissies uit 
bouwmateriaal en -producten.

Amendement 186
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 187
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 188
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het ad hoc verbeteren van onderdelen van het gebouw kan nadelig zijn voor de energie-
efficiëntie ten aanzien van een latere verandering of verbetering van andere delen van het 
gebouw. Bij een latere renovatie kan het ook nodig zijn om dergelijke onderdelen te vervangen 
vanwege de synergieën die anders verloren zouden gaan. Een verder probleem is dat het bij een 
volgende grondige renovatie moeilijk zal zijn om een goede kostenverhouding te bereiken, 
aangezien het optimale contract van projecten uitgaat die zowel het oppervlak alsook diep 
renoveren.

Amendement 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 
2050 met 80-95% te verminderen ten 
opzichte van 1990. Gebouwen die in 
handen zijn van de overheid nemen een 
aanzienlijk aandeel van het 
gebouwenbestand voor hun rekening en 
zijn erg zichtbaar in het openbare leven.
Het is dan ook passend om een jaarlijks
renovatietempo te bepalen voor alle 
gebouwen die eigendom zijn van de 
overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in Richtlijn 
2010/31/EU van het Europees Parlement 

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor verdere energie-efficiëntie en 
besparingen vormt. Gebouwen die in 
handen zijn van de overheid nemen een 
aanzienlijk aandeel van het 
gebouwenbestand voor hun rekening en 
zijn erg zichtbaar in het openbare leven.
Rekening houdend met de krappe 
overheidsfinanciën is het dan ook passend 
om een renovatietempo te bepalen voor 
alle gebouwen die eigendom zijn van de 
overheid om zo hun energieprestaties te 
verbeteren. Dit renovatietempo mag geen 
afbreuk doen aan de verplichtingen met 
betrekking tot bijna-energieneutrale 
gebouwen, vastgelegd in Richtlijn 
2010/31/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de 
energieprestaties van gebouwen. De 
verplichting om overheidsgebouwen te 
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en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de 
energieprestaties van gebouwen. De 
verplichting om overheidsgebouwen te 
renoveren is een aanvulling op de 
bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

renoveren is een aanvulling op de 
bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. en

Amendement 190
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties. De definitie 
'overheidsgebouwen' omvat kantoren van 
overheidsorganen voor nationaal, 
regionaal en gemeentelijk bestuur, maar 
sluit publieke diensten als scholen en 
musea uit.

Or. en

Motivering

De definitie van overheidsgebouwen vereist een precieze definitie om onnodige en onbedoelde 
rechtsgeschillen te voorkomen.

Amendement 191
Michael Theurer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het renovatietempo in de bouw moet 
worden verhoogd, aangezien het bestaande 
gebouwenbestand de grootste potentiële 
sector voor energiebesparingen vormt.
Bovendien zijn gebouwen van cruciaal 
belang om de EU-doelstelling te halen die 
erin bestaat de broeikasgasemissies in 2050 
met 80-95% te verminderen ten opzichte 
van 1990. Gebouwen die in handen zijn 
van de overheid nemen een aanzienlijk 
aandeel van het gebouwenbestand voor hun 
rekening en zijn erg zichtbaar in het 
openbare leven. Het is dan ook passend 
om een jaarlijks renovatietempo te 
bepalen voor alle gebouwen die eigendom 
zijn van de overheid om zo hun 
energieprestaties te verbeteren. Dit 
renovatietempo mag geen afbreuk doen aan 
de verplichtingen met betrekking tot bijna-
energieneutrale gebouwen, vastgelegd in 
Richtlijn 2010/31/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestaties van 

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

richtlijn, die de lidstaten ertoe verplicht te 
maken dat wanneer bestaande gebouwen 
een ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. de

Amendement 192
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. de

Motivering

Doelstellingen tot 2050 zijn een illusie. De Unie moet zich voornamelijk richten op de 
verwezenlijking van haar doelstellingen voor 2020 en hoogstens doelstellingen voor het 
volgende decennium nastreven. Spreken over doelstellingen voor 2050 is pure demagogie.
Niemand kan de technologische en politieke ontwikkeling tot 2050 voorspellen.

Amendement 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis 
Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bepalingen van die richtlijn, die de 
lidstaten ertoe verplicht te maken dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan worden verbeterd, 
zodat zij voldoen aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties.

Or. en

Amendement 194
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Overwegende dat gebouwen 
ongeveer 40% van het 
eindenergieverbruik in Europa voor hun 
rekening nemen, zou de Unie stevige actie 
moeten ondernemen en zich daarbij op 
het gehele gebouwenbestand moeten 
richten, vooral in het licht van de 
doelstellingen om de broeikasgasemissies 
tussen nu, 2020 en 2050 aanzienlijk terug 
te dringen; overwegende dat naast de 
voorbeeldrol die de publieke sector op het 
gebied van de renovatie van gebouwen op 
zich zou moeten nemen, de lidstaten, met 
oog voor de lange termijn en met respect 
voor de subsidiariteitsbeginselen, 
routekaarten zouden moeten opstellen 
voor de renovatie van overheidsgebouwen, 
woongebouwen en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen uit de privésector.

Or. fr

Amendement 195
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 
staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen 
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer, met het 
oog op het ontwerpen van "lage-
energiesteden en -regio's". Bij dit concept 
van "lage-energiesteden en -regio's" 
worden energievraagstukken beschouwd 
als een essentieel onderdeel van stedelijke 
en regionale ontwikkeling dat ingepast is 
in plaatselijke democratische en 
bestuursprocessen. Als een preconditie 
van geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen moeten de lidstaten 
lokale autoriteiten aansporen dergelijke 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën te 
ontwikkelen op basis van een dialoog met 
plaatselijke publieke, commerciële en 
sociale betrokken partijen. De lidstaten 
moeten de gemeenten en andere openbare 
instellingen vervolgens aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de 
plaatselijke betrokken partijen en de 
burgers bij de ontwikkeling en uitvoering 
daarvan te betrekken en hen goed te 
informeren over de inhoud ervan en de 
vooruitgang die geboekt wordt als de 
doelstellingen gehaald worden. Dergelijke 
plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen moet 
aangemoedigd worden met betrekking tot 
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de meer innovatieve initiatieven.

Or. fr

Motivering

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement servir 
de plateforme pour les économies d'énergie dans les grandes villes mais aussi dans les zones 
rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l'âge des bâtiments et des difficultés d'isolation. L'isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d'échelle réalisables dans le cas d'immeubles urbains 
à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation d'énergie" doit 
donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions à prédominance 
rurale (telles que définies par l'OCDE et fréquemment utilisées par la Commission européenne) 
d'être couvertes par le dispositif.

Amendement 196
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer, met het 
oog op het ontwerpen van "lage-
energiesteden en -regio's". Bij dit concept 
van "lage-energiesteden en -regio's" 
worden energievraagstukken beschouwd 
als een essentieel onderdeel van stedelijke 
en regionale ontwikkeling dat ingepast is 
in plaatselijke democratische en 
bestuursprocessen. Als een preconditie 
van plaatselijke geïntegreerde en 
duurzame energie-efficiëntieplannen 
moeten de lidstaten plaatselijke 
autoriteiten aansporen dergelijke 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën te 
ontwikkelen op basis van een dialoog met 
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staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen 
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

plaatselijke publieke, commerciële en 
sociale betrokken partijen. De lidstaten 
moeten vervolgens de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de 
plaatselijke betrokken partijen en de
burgers bij de ontwikkeling en uitvoering 
daarvan te betrekken en hen goed te 
informeren over de inhoud ervan en de
vooruitgang die geboekt wordt als de 
doelstellingen gehaald worden. Dergelijke 
plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen moet 
aangemoedigd worden met betrekking tot 
de meer innovatieve initiatieven.

Or. en

Motivering

The concept of ‘low energy cities and regions' should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions', to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by the 
OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Amendement 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
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energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 
staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen 
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de plaatselijke 
autoriteiten aansporen dergelijke 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën te 
ontwikkelen op basis van een dialoog met 
plaatselijke publieke, commerciële en 
sociale betrokken partijen. De lidstaten 
moeten vervolgens de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de
plaatselijke betrokken partijen, met 
inbegrip van de sociale partners en de 
burgers bij de ontwikkeling en uitvoering 
daarvan te betrekken, om opleidingen en 
trainingsprogramma's voor werknemers 
en ondernemers aan te bieden waardoor 
deze de benodigde vaardigheden kunnen 
ontwikkelen, en hen en de burgers goed te 
informeren over de inhoud ervan en de 
vooruitgang die geboekt wordt als de 
doelstellingen gehaald worden. Dergelijke 
plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen, en 
eveneens met en tussen de sociale 
partners moet aangemoedigd worden met 
betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

Or. en

Motivering

De betrokkenheid en deelname van de werknemers aan de energie-efficiëntieprogramma's is van 
doorslaggevende betekenis voor het succes van deze programma's. Om de tenuitvoerlegging te 
waarborgen, is de volledige betrokkenheid van de werknemers middels de sociale dialoog bij de 
formulering van het beleid en bij het ontwikkelen van vaardigheden en opleidingsprogramma's 
van het grootste belang. Derhalve moet de bevordering van de sociale dialoog als een 
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noodzakelijk instrument in deze richtlijn worden geïntegreerd om de doelstellingen te bereiken.

Amendement 198
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 
staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen 
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. Als een 
preconditie van plaatselijke geïntegreerde 
en duurzame energie-efficiëntieplannen 
moeten de lidstaten plaatselijke 
autoriteiten aansporen dergelijke 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën te 
ontwikkelen op basis van een dialoog met 
plaatselijke betrokken partijen en voorts
de gemeenten en andere openbare 
instellingen aanmoedigen om geïntegreerde 
en duurzame energie-efficiëntieplannen 
met duidelijke doelstellingen vast te 
stellen, de plaatselijke betrokken partijen 
en burgers bij de ontwikkeling en 
uitvoering daarvan te betrekken en hen 
goed te informeren over de inhoud ervan 
en de vooruitgang die geboekt wordt als de 
doelstellingen gehaald worden. Dergelijke 
plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen moet 
aangemoedigd worden met betrekking tot 
de meer innovatieve initiatieven.
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Or. en

Amendement 199
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 
staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen 
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, evenals geïntegreerde 
stedelijke benaderingen die verder gaan 
dan individuele interventies in gebouwen 
of vormen van vervoer. De lidstaten 
moeten de gemeenten en andere openbare 
instellingen aanmoedigen om geïntegreerde 
en duurzame energie-efficiëntieplannen 
met duidelijke doelstellingen vast te 
stellen, de burgers bij de ontwikkeling en 
uitvoering daarvan te betrekken en hen 
goed te informeren over de inhoud ervan 
en de vooruitgang die geboekt wordt als de 
doelstellingen gehaald worden. Dergelijke 
plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren, en als er 
daadwerkelijk voor een holistische 
benadering wordt gekozen. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen moet 
aangemoedigd worden met betrekking tot 
de meer innovatieve initiatieven.

Or. de

Amendement 200
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 
staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde, volledige en duurzame 
energie-efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, lokale 
actoren en de burgers bij de ontwikkeling 
en uitvoering daarvan te betrekken en hen 
consequent te informeren over de inhoud 
ervan en de vooruitgang die geboekt wordt 
als de doelstellingen gehaald worden.
Dergelijke plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen moet 
aangemoedigd worden met betrekking tot 
de meer innovatieve initiatieven.

Or. ro

Amendement 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er dient rekening te worden 
gehouden met de moeilijkheden die de 
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invoering van energieaudits met zich 
meebrengen, daar de gemeenten die het 
"convenant van burgemeesters" hebben 
ondertekend grote problemen 
ondervinden bij het krijgen van toegang 
tot de gegevens betreffende het 
energieverbruik die zijn opgesplitst 
volgens de categorieën die de Europese 
Commissie in het "convenant van 
burgemeesters" heeft vastgesteld.

Or. es

Amendement 202
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
openbare instellingen die openbare 
contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en energie-efficiënte 
aankoopbeslissingen nemen. De 
bepalingen van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten mogen evenwel niet 
in het gedrang komen.

(17) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
openbare instellingen die openbare 
contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en energie-efficiënte 
aankoopbeslissingen nemen waar dit 
kosteneffectief en praktisch uitvoerbaar 
is. De bepalingen van de EU-richtlijnen 
inzake overheidsopdrachten mogen 
evenwel niet in het gedrang komen.

Or. en

Amendement 203
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
openbare instellingen die openbare 

(17) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
openbare instellingen die openbare 
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contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en energie-efficiënte 
aankoopbeslissingen nemen. De 
bepalingen van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten mogen evenwel niet 
in het gedrang komen.

contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en energie-efficiënte 
aankoopbeslissingen nemen. De 
bepalingen van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten mogen evenwel niet 
in het gedrang komen en de 
kostenefficiëntie moet gewaarborgd zijn.

Or. de

Amendement 204
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
openbare instellingen die openbare 
contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en energie-efficiënte 
aankoopbeslissingen nemen. De 
bepalingen van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten mogen evenwel niet 
in het gedrang komen.

(17) Wat de aankoop van bepaalde 
producten en diensten en de aankoop en 
verhuur van gebouwen betreft, moeten 
openbare instellingen die openbare 
contracten voor leveringen, werken of 
diensten sluiten, het goede voorbeeld 
geven en economische en energie-
efficiënte aankoopbeslissingen nemen. De 
bepalingen van de EU-richtlijnen inzake 
overheidsopdrachten mogen evenwel niet 
in het gedrang komen.

Or. ro

Amendement 205
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Aangezien gebouwen 
verantwoordelijk zijn voor 40% van het 
eindverbruik van energie in de EU en 
voor 36% van de CO2-uitstoot, en 
aangezien in de routekaart naar een 
koolstofarme economie in 2050 de 
doelstelling is vastgesteld om de 
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broeikasgasemissies van de bouwsector 
tegen 2050 met 90% terug te brengen, kan 
deze doelstelling alleen worden behaald 
wanneer de EU ambitieuze maatregelen 
neemt voor het gehele gebouwenbestand, 
dat een essentieel onderdeel van haar 
energie-infrastructuur vormt. In 
navolging van de voorbeeldrol van de 
overheidssector bij de renovatie van 
gebouwen moeten de lidstaten daarom 
eveneens routekaarten opstellen voor de 
renovatie van commerciële gebouwen en 
particuliere woningen binnen een 
langetermijnvisie en met inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel en het 
rendement.

Or. es

Motivering

Het voorstel van een maatregel voor energie-efficiëntieverplichting voor overheidsgebouwen zal, 
wanneer deze afzonderlijk worden ingevoerd, een zeer beperkt bereik hebben en derhalve een 
relatief klein effect op de energieprestatie van het gebouwenbestand van een lidstaat (gebouwen 
die in handen zijn van overheidsinstanties vertegenwoordigen slechts 12% van de totale 
vloeroppervlakte van gebouwen van de EU). De daadwerkelijke winst in termen van 
energiebesparing en vermindering van broeikasgasemissies kan aanzienlijk worden vergroot, 
naast andere belangrijke voordelen zoals de creatie van banen, wanneer de maatregel 
langzaamaan en in eerste instantie op vrijwillige basis wordt uitgebreid naar andere typen 
gebouwen (zowel woningen als gebouwen in de tertiaire sector).

Amendement 206
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Onder inachtneming van het feit 
dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 
40% van het eindverbruik aan energie in 
de EU en voor 36% van de CO2-emissies, 
en aangezien in het stappenplan in de 
richting van een koolstofarme economie 
in 2050 een doelstelling ter vermindering 
van koolstofemissies van 90% is 
vastgelegd voor de bouwsector, zal deze 
doelstelling alleen bereikt worden indien 
de EU als essentieel bestanddeel van haar 
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energie-infrastructuur voor het gehele 
gebouwenbestand strikte maatregelen 
vastlegt. Dit is de reden waarom de 
lidstaten binnen een 
langetermijnperspectief en uitgaande van 
het subsidiariteits- en 
kosteneffectiviteitsbeginsel, na de 
voorbeeldige rol van de overheid bij de 
renovatie van gebouwen, trajecten moet 
ontwikkelen voor de renovatie van 
commerciële en particuliere gebouwen.

Or. en

Amendement 207
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) Gebouwen zijn verantwoordelijk 
voor 40% van het eindverbruik aan 
energie in de EU en voor 36% van de 
CO2-emissies. Het stappenplan in de 
richting van een koolstofarme economie 
in 2050 voorziet voor de bouwsector een 
doelstelling ter vermindering van 
koolstofemissies van 90%; deze 
doelstelling zal alleen bereikt worden 
indien de EU voor het gehele 
gebouwenbestand strikte maatregelen 
vastlegt. Dit is de reden waarom de 
lidstaten, binnen een 
langetermijnperspectief en onder 
inachtneming van het subsidiariteits- en 
kosteneffectiviteitsbeginsel, doeltreffende 
strategieën moeten opzetten voor 
energetische verbeteringen in de 
bouwsector.

Or. en

Amendement 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De instellingen van de EU moeten 
ook het goede voorbeeld geven door alleen 
producten, diensten en gebouwen te 
huren of te kopen die actueel aan de 
hoogste energieprestatie voldoen.

Or. en

Amendement 209
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en

Amendement 210
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten, dat in een aantal lidstaten tot 
geringe besparingen heeft geleid, in te 
stellen op het niveau van de Unie is 
gebleken dat een dergelijk systeem in de 
huidige omstandigheden tot buitensporig 
hoge administratieve kosten zou leiden en 
dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
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van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. De Commissie moet evenwel via 
een gedelegeerde handeling de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
lidstaat in de toekomst de in een andere 
lidstaat gerealiseerde energiebesparingen 
kan erkennen. Om deze voldoende 
ambitieus te maken, is het goed dat 
dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. Om deze voldoende ambitieus te 
maken, is het goed dat dergelijke 
regelingen en met name 
berekeningsmethoden opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van een lager 
energieverbruik. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. de

Amendement 211
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. De Commissie moet evenwel via 
een gedelegeerde handeling de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
lidstaat in de toekomst de in een andere 
lidstaat gerealiseerde energiebesparingen 
kan erkennen. Om deze voldoende 
ambitieus te maken, is het goed dat 
dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
doelstelling van 20% energiebesparing tot 
2020 kan beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt, waardoor is gewaarborgd dat 
iedere lidstaat van de economische en 
sociale voordelen profiteert die uit de 
verbeterde energie-efficiëntie 
voortvloeien. Om deze voldoende 
ambitieus te maken, is het evenwel goed 
dat regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 



AM\882686NL.doc 77/101 PE475.873v01-00

NL

dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en

Amendement 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

dat dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven en andere in 
aanmerking komende actoren de 
mogelijkheid geven energiediensten aan te 
bieden aan alle eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en

Amendement 213
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 

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

laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. De Commissie moet evenwel via 
een gedelegeerde handeling 
gemeenschappelijke criteria vastleggen 
waarmee de maatregelen inzake energie-
efficiëntie kunnen worden gemeten en 
gecontroleerd en eveneens voorwaarden 
waaronder een lidstaat in de toekomst de in 
een andere lidstaat gerealiseerde 
energiebesparingen kan erkennen. Om deze 
voldoende ambitieus te maken, is het goed 
dat dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en
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Amendement 214
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten, die in nationale 
wetgeving een passende definitie moeten 
krijgen, toegang hebben tot de voordelen 
van hogere energie-efficiëntie. Het moet de 
lidstaten ook toelaten kleine bedrijven vrij 
te stellen van de energie-
efficiëntieverplichting. De mededeling van 
de Commissie "Small Business Act" legt 
de beginselen vast die in acht moeten 
worden genomen door lidstaten die 
beslissen deze mogelijkheid niet toe te 
passen.

Or. ro

Amendement 215
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee 
dezelfde hoeveelheid energiebesparingen 
wordt bereikt. De Commissie moet 
evenwel via een gedelegeerde handeling de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
lidstaat in de toekomst de in een andere 
lidstaat gerealiseerde energiebesparingen 
kan erkennen. Om deze voldoende 

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen. De Commissie 
moet evenwel via een gedelegeerde 
handeling de voorwaarden bepalen 
waaronder een lidstaat in de toekomst de in 
een andere lidstaat gerealiseerde 
energiebesparingen kan erkennen. Om deze 
voldoende ambitieus te maken, is het goed 
dat dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
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ambitieus te maken, is het goed dat 
dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op het 
niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

niveau van de Unie, terwijl de lidstaten 
toch voldoende flexibiliteit krijgen om 
rekening te houden met de nationale 
organisatie van de marktspelers, de 
specifieke context van de energiesector en 
de gewoonten van de eindafnemers. Het 
gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en

Amendement 216
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 

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

zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee een 
vergelijkbare hoeveelheid 
energiebesparingen wordt bereikt. De 
Commissie moet evenwel via een 
gedelegeerde handeling de voorwaarden 
bepalen waaronder een lidstaat in de 
toekomst de in een andere lidstaat 
gerealiseerde energiebesparingen kan 
erkennen. Om deze voldoende ambitieus te 
maken, is het goed dat dergelijke 
regelingen opgesteld worden binnen een 
gemeenschappelijk kader op het niveau van 
de Unie, terwijl de lidstaten toch voldoende 
flexibiliteit krijgen om rekening te houden 
met de nationale organisatie van de 
marktspelers, de specifieke context van de 
energiesector en de gewoonten van de 
eindafnemers. Het gemeenschappelijke 
kader moet energienutsbedrijven de 
mogelijkheid geven energiediensten aan te 
bieden aan alle eindafnemers, niet alleen 
aan de afnemers aan wie zij energie 
verkopen. Dit verhoogt de concurrentie op 
de energiemarkt omdat 
energienutsbedrijven hun product kunnen 
differentiëren door extra energiediensten 
aan te bieden. Het gemeenschappelijke 
kader moet de lidstaten in staat stellen in 
hun nationale regeling vereisten met een 
sociaal oogmerk op te nemen, vooral om 
ervoor te zorgen dat kwetsbare klanten 
toegang hebben tot de voordelen van 
hogere energie-efficiëntie. Het moet de 
lidstaten ook toelaten kleine bedrijven vrij 
te stellen van de energie-
efficiëntieverplichting. De mededeling van 
de Commissie "Small Business Act" legt 
de beginselen vast die in acht moeten 
worden genomen door lidstaten die 
beslissen deze mogelijkheid niet toe te 
passen.
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Or. de

Amendement 217
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Om het energie-efficiëntie- en 
besparingspotentieel te benutten in 
bepaalde marktsegmenten waarin 
energieaudits in het algemeen niet 
commercieel worden aangeboden (zoals 
huishoudens of kleine en middelgrote 
ondernemingen), dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat dergelijke audits beschikbaar 
zijn. Regelmatige energieaudits moeten 
verplicht zijn voor grote ondernemingen, 
aangezien de energiebesparingen daar 
aanzienlijk kunnen zijn. Bovendien moeten 
de lidstaten positieve maatregelen nemen 
om energie-efficiëntie en -besparingen in 
deze marktsegmenten te bevorderen, 
allereerst door elektriciteits- en 
gasleveranciers aan te sporen hun 
tarieven te herstructureren, en verder 
door een herziening van de toepassing 
van flexibele btw-tarieven.

Or. en

Amendement 218
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

zijn. De lidstaten moeten prikkels creëren 
om ervoor te zorgen dat grote 
ondernemingen die regelmatig 
energieaudits laten uitvoeren, de daaruit 
voortvloeiende aanbevelingen 
daadwerkelijk voor een groot deel 
opvolgen, voorzover de 
energiebesparingen die dit oplevert een 
aanzienlijke omvang hebben en er geen 
directe concurrent wordt benadeeld.

Or. de

Motivering

Op bladzijde 48 van de effectbeoordeling gaat de Commissie ervan uit dat slechts een klein deel 
van de voorstellen uit de energieaudits ten uitvoer wordt gebracht. Concreet geeft de Commissie 
aan dat slechts 0,4% tot 5% van het totale energieverbruik in de industrie in 2020 extra wordt 
bespaard. Het heeft om die reden geen zin dergelijke audits verplicht te stellen. Het is 
waarschijnlijker dat de in een audit voorgestelde maatregelen daadwerkelijk worden genomen 
als deze op vrijwillige basis wordt uitgevoerd.

Amendement 219
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Om het energiebesparingspotentieel te 
benutten in bepaalde marktsegmenten 
waarin energieaudits in het algemeen niet 
commercieel worden aangeboden (zoals 
huishoudens of kleine en middelgrote 
ondernemingen), dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat dergelijke audits beschikbaar 
zijn. De lidstaten worden bovendien 
opgeroepen geschikte randvoorwaarden 
voor de invoering van regelmatige audits 
in grote ondernemingen te creëren, 
aangezien de energiebesparingen daar 
aanzienlijk kunnen zijn.

Or. de

Motivering

Vrijwillige afspraken met ondernemingen en ondernemingsorganisaties, evenals nationale 
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stimuleringsregelingen zijn in diverse lidstaten een bijzonder doeltreffend instrument ter 
verwezenlijking van klimaat- en milieudoelstellingen en voor verbetering van de energie-
efficiëntie gebleken, als hieraan een strikte monitoring gekoppeld is.

Amendement 220
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Om het energiebesparingspotentieel te 
benutten in bepaalde marktsegmenten 
waarin energieaudits in het algemeen niet 
commercieel worden aangeboden (zoals 
huishoudens of kleine en middelgrote 
ondernemingen), dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat dergelijke audits beschikbaar 
zijn. De lidstaten moedigen grote 
ondernemingen aan om regelmatig 
energieaudits door te voeren, aangezien de 
energiebesparingen daar aanzienlijk 
kunnen zijn.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om energieaudits door inhouse-deskundigen uit te voeren, wordt goedgekeurd.
De eigen regelmatige auditprogramma's van de ondernemingen, bijvoorbeeld in het kader van 
langdurige vrijwillige overeenkomsten, moeten worden geaccepteerd.

Amendement 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

beschikbaarheid van dergelijke audits en 
de certificatie van energieauditoren te 
waarborgen. Regelmatige energieaudits 
moeten verplicht zijn voor grote 
ondernemingen, aangezien de 
energiebesparingen daar aanzienlijk 
kunnen zijn.

Or. en

Amendement 222
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Om het energiebesparingspotentieel te 
benutten in bepaalde marktsegmenten 
waarin energieaudits in het algemeen niet 
commercieel worden aangeboden (zoals 
huishoudens of kleine en middelgrote 
ondernemingen), dienen de lidstaten ervoor 
te zorgen dat dergelijke audits beschikbaar 
zijn. De lidstaten moeten grote 
ondernemingen aansporen om regelmatig 
energieaudits uit te voeren, aangezien de 
energiebesparingen daar aanzienlijk 
kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Energieaudits moeten op vrijwillige basis worden gestimuleerd, waardoor de lidstaten hun 
flexibiliteit kunnen behouden bij het ontwerp van nationale stimuleringsregelingen inzake 
energie-efficiëntie op basis van vrijwillige en langdurige overeenkomsten met het zakenleven en 
de industrie. Dergelijke vrijwillige overeenkomsten zijn in een aantal lidstaten tot nu toe zeer 
succesvol geweest ter verbetering van de energie-efficiëntie en bescherming van het klimaat.

Amendement 223
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 224
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de 
gecontroleerde activiteit zijn betrokken en 
dat de lidstaat een regeling heeft ingesteld 
om de kwaliteit daarvan te verzekeren en 
te controleren en desgevallend sancties op 
te leggen.

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, waarvoor de lidstaten het juiste kader 
dienen te ontwerpen.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging en ruimte voor de lidstaten om overeenkomstig de nationale omstandigheden te 
handelen.

Amendement 225
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op 
onafhankelijke en kosteneffectieve wijze 
worden verricht. De eis van 
onafhankelijkheid betekent dat de audits 
wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
zij gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, 
dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

(20) Deze audits moeten op objectieve en 
kosteneffectieve wijze worden verricht. De 
eis van onafhankelijkheid betekent dat de 
audits wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
zij gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, 
dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om te waarborgen dat kosteneffectiviteit als een doorslaggevend 
beginsel wordt beschouwd om onproductieve audits van energiestromen zonder potentieel aan 
efficiëntie te vermijden. Inhouse-audits moeten niet afhankelijk zijn van het feit dat lidstaten een 
speciale regeling hebben ingesteld.

Amendement 226
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de 
gecontroleerde activiteit zijn betrokken en 
dat de lidstaat een regeling heeft ingesteld 
om de kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, en dat de lidstaat een regeling heeft 
ingesteld om de kwaliteit daarvan te 
verzekeren en te controleren en 
desgevallend sancties op te leggen. De 
lidstaten zullen de juiste 
randvoorwaarden scheppen om ervoor te 
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zorgen dat er voldoende geaccrediteerde 
en gekwalificeerde deskundigen 
beschikbaar zijn op de markt.

Or. en

Amendement 227
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen. De lidstaten zullen de juiste 
randvoorwaarden scheppen om ervoor te 
zorgen dat er voldoende geaccrediteerde 
en gekwalificeerde deskundigen 
beschikbaar zijn op de markt.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om energieaudits door inhouse-deskundigen te laten uitvoeren, zoals in 
overweging 20 naar voren is gebracht, behoort tot de definitie van "onafhankelijke audits" zoals 
voorzien in artikel 7, lid 2, en moet derhalve in artikel 7 worden opgenomen.

Amendement 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op (20) Deze audits moeten onafhankelijk en 



AM\882686NL.doc 91/101 PE475.873v01-00

NL

onafhankelijke en kosteneffectieve wijze 
worden verricht. De eis van 
onafhankelijkheid betekent dat de audits 
wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
zij gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, 
dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

op kosteneffectieve wijze worden verricht.
Deze eis betekent dat de audits wel kunnen 
worden uitgevoerd door deskundigen uit 
de eigen onderneming of van 
energiemaatschappijen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

Or. en

Motivering

Het niet toelaten van energiemaatschappijen tot het auditproces zorgt ervoor dat het gevaar van 
gestandaardiseerde audits van lage kwaliteit toeneemt. Bovendien beschikken alleen de 
energiemaatschappijen over de deskundigheid en de vakkennis om grootschalige audits uit te 
voeren, die vooral voor bedrijfsgebouwen en fabrieken belangrijk zijn.

Amendement 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op 
onafhankelijke en kosteneffectieve wijze 
worden verricht. De eis van 
onafhankelijkheid betekent dat de audits 
wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
zij gekwalificeerd of geaccrediteerd zijn, 
dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

(20) Deze audits moeten onafhankelijk en 
op kosteneffectieve wijze worden verricht.
Deze eis betekent dat de audits wel kunnen 
worden uitgevoerd door deskundigen uit 
de eigen onderneming of van 
energiemaatschappijen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

Or. en

Amendement 230
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

(20) Deze audits moeten op 
onafhankelijke, toegankelijke en 
kosteneffectieve wijze worden verricht. De 
eis van onafhankelijkheid betekent dat de 
audits wel kunnen worden uitgevoerd door 
inhouse-deskundigen of door professionele 
leveranciers van energiediensten, op 
voorwaarde dat zij gekwalificeerd of 
geaccrediteerd zijn, dat zij niet direct bij de 
gecontroleerde activiteit zijn betrokken en 
dat de lidstaat een regeling heeft ingesteld 
om de kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

Or. ro

Amendement 231
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht.
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

(20) Deze audits zouden op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze moeten worden 
verricht. De eis van onafhankelijkheid 
betekent dat de audits wel kunnen worden 
uitgevoerd door inhouse-deskundigen dan 
wel deskundigen van bedrijven die 
energiediensten leveren, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat 
een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

Or. de
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Motivering

Als de Commissie bedrijven die energiediensten leveren zoveel toevertrouwt, waarom dan niet 
ook de uitvoering van onafhankelijke energieaudits? Door deze bedrijven uit te sluiten, wordt de 
markt voor energiediensten in elk geval beperkt in plaats van uitgebreid.

Amendement 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De kosten van maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, met 
inbegrip van verplichtingsregelingen 
inzake energiebesparing en de invoering 
van slimme metersystemen, worden 
waarschijnlijk via hun stroomrekening 
naar de eindconsument overgeheveld. Ter 
waarborging dat de detailhandelaren in 
energie en de energieleveranciers deze 
maatregelen op eerlijke en 
kosteneffectieve wijze aan de man 
brengen, moeten de lidstaten een 
transparante kostenrapportageplicht aan 
de nationale regelgevende instanties 
invoeren.

Or. en

Amendement 233
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) De kosten van maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, met 
inbegrip van verplichtingsregelingen 
inzake energiebesparing en de invoering 
van slimme metersystemen, worden 
waarschijnlijk via hun stroomrekening 
naar de eindconsument overgeheveld. Ter 
waarborging dat de detailhandelaren in 
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energie en de energieleveranciers deze 
maatregelen op eerlijke en 
kosteneffectieve wijze aan de man 
brengen, moeten de lidstaten een 
kostenrapportageplicht aan de nationale 
regelgevende instanties invoeren.

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet worden erkend dat de consumenten voor veel van de voorgestelde energie-
efficiëntiemaatregelen zullen opdraaien, zoals de verplichtingsregelingen inzake 
energiebesparing en de invoering van slimme metersystemen. Deze richtlijn moet er ook voor 
zorgen dat deze maatregelen op eerlijke en kosteneffectieve manier aan de man worden 
gebracht.

Amendement 234
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 
besparingsvoordelen van deze innovaties 
zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen weergeven en 
regelmatig, ook op eigen verzoek, facturen 
krijgen die gebaseerd zijn op het 
werkelijke verbruik. Indien de verwarming 
van ruimten hierin is opgenomen, moeten 
de gebruikers bij facturen die gebaseerd 
zijn op het daadwerkelijke verbruik, 
erover worden geïnformeerd dat de kosten 
in de winter aanzienlijk hoger kunnen 
zijn dan in de warmere maanden.

Or. de
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Motivering

Vele consumenten kunnen de hoge stookkosten niet betalen als ze niet het hele jaar door 
daarvoor sparen.

Amendement 235
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 
besparingsvoordelen van deze innovaties 
zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen weergeven en 
regelmatig informatie krijgen die 
gebaseerd is op hun werkelijke verbruik.
Bovendien ontwikkelen de lidstaten 
vraagresponsprogramma's die 
gedecentraliseerde en flexibele 
energiegeneratoren in samenwerking met 
vraagresponsleveranciers mogelijk en 
lonend maken.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verandering komt met het idee dat de invoering van slimme meters gepaard 
moet gaan met een beleid dat gericht is op de ontwikkeling van vraagresponsprogramma's.

Amendement 236
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen die zouden 
kunnen worden behaald dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
technologische innovaties, zoals slimme 
meters. De invoering van deze
technologische innovaties mag slechts 
worden ondersteund indien een volledige 
kosten-batenanalyse, met name voor de 
consumenten, ook voor gebruikers met 
lage inkomsten positief uitvalt en de 
privacy gewaarborgd is. De 
eindconsumenten moeten de kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen weergeven.

Or. en

Amendement 239
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 

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

besparingsvoordelen van deze innovaties 
zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen weergeven en 
regelmatig facturen krijgen die gebaseerd 
zijn op het werkelijke verbruik. Met name 
dienen de lidstaten de elektriciteits- en 
gasleveranciers te verplichten dat zij tot 
een gemeenschappelijk displaystelsel 
overgaan om de besluitvorming voor de 
consument te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 240
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 
besparingsvoordelen van deze innovaties 
zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kostenindicatoren en de 
indicatoren voor het werkelijke verbruik 
op eenvoudige wijze kunnen weergeven via 
het display van een slimme meter of via 
het internet, en regelmatig facturen krijgen 
die gebaseerd zijn op het werkelijke 
verbruik.

Or. en

Amendement 241
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Smart meters are not "the one and only" cost effective technological innovation. Smart meters 
only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, without being 
able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. Building 
automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become intelligent.
Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, are 
technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have short 
pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 5 years 
at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are some of 
the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement.

Amendement 242
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij het ontwikkelen van maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
dient rekening te worden gehouden met de 
efficiëntiewinst en besparingen dankzij de 
wijdverbreide toepassing van 
kosteneffectieve technologische innovaties, 
zoals slimme meters. Om de 
besparingsvoordelen van deze innovaties 

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

zo groot mogelijk te maken, moeten 
eindafnemers kosten- en 
verbruiksindicatoren kunnen bekijken en 
regelmatig facturen krijgen die gebaseerd 
zijn op het werkelijke verbruik.

Or. en

Amendement 243
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De energievoordelen op grond 
van energiebesparingsmaatregelen 
kunnen oplopen tot 1 000 euro per 
huishouden per jaar. Derhalve is het 
beleid inzake energie-efficiëntie een 
wezenlijk instrument om de 
energiefacturen voor alle consumenten 
betaalbaar te houden en ter bestrijding 
van de energiearmoede.

Or. en

Amendement 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) Energiearmoede wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een 
samenspel van laag inkomen, slechte 
behuizing en hoge prijzen voor energie.
Deze drie elementen moeten worden 
bestreden door de energie-efficiëntie van 
huizen te verhogen, voor 
verantwoordelijke energiemarkten te 
zorgen, en door ontwikkeling van 
maatregelen voor de sociale insluiting.

Or. en
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