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Amendement 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het 
oog hierop moeten lidstaten 
toelatingscriteria vaststellen om ervoor te 
zorgen dat er installaties gevestigd worden 
in de buurt van plaatsen waar vraag is 
naar warmte. De lidstaten moeten echter 
voorwaarden kunnen stellen voor 
vrijstelling van deze verplichtingen in 
bepaalde omstandigheden.

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten een 
alomvattende beoordeling maken van de 
vraag naar verwarming en koeling. Deze
beoordeling moet een voldoende lange 
periode bestrijken om investeerders te 
informeren over de nationale 
ontwikkelingsplannen en bijdragen aan een 
stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. In het geval van 
nieuwe elektriciteitsinstallaties en 
bestaande installaties die ingrijpend 
gerenoveerd worden of waarvan de 
vergunning of licentie vernieuwd wordt,
moet worden onderzocht of het technisch 
en economisch haalbaar is ze uit te rusten
met hoogrenderende WKK-eenheden om 
de warmte terug te winnen die bij de 
productie van elektriciteit vrijkomt.

Or. en

Amendement 246
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt voorzover er ook voldoende 
vraag naar de warmte bestaat en een 
economisch verantwoorde exploitatie van 
de installatie gegarandeerd is en de 
downstream infrastructuur ofwel reeds 
bestaat ofwel zonder grote moeite kan 
worden aangelegd. Deze afvalwarmte kan 
dan via het stadsverwarmingsnet naar een 
nuttige plaats worden getransporteerd. De
lidstaten zouden bovendien 
toelatingscriteria kunnen vaststellen die 
ervoor zorgen dat er installaties gevestigd 
worden in de buurt van plaatsen waar vraag 
is naar warmte. De lidstaten moeten echter 
in dit geval voorwaarden kunnen stellen 
voor vrijstelling van deze verplichtingen in 
bepaalde omstandigheden.

Or. de

Motivering

WKK-eenheden ver van de gebruikers af hebben geen zin. Zij kunnen echter ook niet, zoals de 
Commissie suggereert, altijd in de onmiddellijke nabijheid van eventuele consumenten worden 
aangelegd, bij voorbeel midden in een woongebied. De keuze van de vestigingsplaats moet zoals 
tot dusver voorbehouden blijven aan de plaatselijke autoriteiten, niet in de laatste plaats in een 
dialoog met de bewoners en andere betrokkenen. Verder moet steeds op de economische werking 
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van het bedrijf worden gelet.

Amendement 247
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, en een beoordeling maken 
van de sociaal-economische en 
commerciële redenen daarvoor. Deze 
plannen moeten een voldoende lange 
periode bestrijken om investeerders te 
informeren over de nationale 
ontwikkelingsplannen en bijdragen aan een 
stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten in die 
gevallen waarin dat technisch, sociaal-
economisch en commercieel haalbaar is,
uitgerust worden met hoogrenderende 
WKK-eenheden om de warmte terug te 
winnen die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

Or. en
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Amendement 248
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, met inachtneming van hun 
klimatologische omstandigheden en hun 
woningenbestand. Deze plannen moeten 
een voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 249
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en 
stimulerende investeringsomgeving. 
Nieuwe elektriciteitsinstallaties en 
bestaande installaties die ingrijpend 
gerenoveerd worden of waarvan de 
vergunning of licentie vernieuwd wordt, 
moeten uitgerust worden met 
hoogrenderende WKK-eenheden om de 
warmte terug te winnen die bij de 
productie van elektriciteit vrijkomt. Deze 
afvalwarmte kan dan via het 
stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het 
oog hierop moeten lidstaten 
toelatingscriteria vaststellen om ervoor te 
zorgen dat er installaties gevestigd worden 
in de buurt van plaatsen waar vraag is 
naar warmte. De lidstaten moeten echter 
voorwaarden kunnen stellen voor 
vrijstelling van deze verplichtingen in 
bepaalde omstandigheden.

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie.

Or. en

Amendement 250
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en 
stimulerende investeringsomgeving. 
Nieuwe elektriciteitsinstallaties en 
bestaande installaties die ingrijpend 
gerenoveerd worden of waarvan de 
vergunning of licentie vernieuwd wordt, 
moeten uitgerust worden met 
hoogrenderende WKK-eenheden om de 
warmte terug te winnen die bij de 
productie van elektriciteit vrijkomt. Deze 
afvalwarmte kan dan via het 
stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het 
oog hierop moeten lidstaten 
toelatingscriteria vaststellen om ervoor te 
zorgen dat er installaties gevestigd worden 
in de buurt van plaatsen waar vraag is 
naar warmte. De lidstaten moeten echter 
voorwaarden kunnen stellen voor 
vrijstelling van deze verplichtingen in 
bepaalde omstandigheden.

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten
hoogrenderende WKK en stadsverwarming 
en -koeling bevorderen.

Or. en

Amendement 251
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
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stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, kunnen uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop kunnen lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

Or. ro

Amendement 252
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. Deze plannen moeten een 
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plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden. Ter bevordering van de 
investeringen op het gebied van KWK 
moeten deze installaties niet per se onder 
Richtlijn 2003/87 EG van 13 oktober 2003 
vallen.

Or. de

Motivering

Exploitanten van WKK-eenheden moeten de vrije keus hebben of zij aan de handel in 
emissiecertificaten willen deelnemen of niet.

Amendement 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
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energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten op nationaal 
niveau beoordelen wat hun potentieel is
om hoogrenderende WKK en 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. De lidstaten moeten 
investeerders gedurende een voldoende 
lange periode informeren over de nationale 
ontwikkelingsplannen, hetgeen bijdraagt
aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Indien de kosten-
batenanalyse positief is, moeten nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, uitgerust worden 
met hoogrenderende WKK-eenheden om 
de warmte terug te winnen die bij de 
productie van elektriciteit vrijkomt. Deze 
afvalwarmte kan dan via het 
stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. 
Member States should however be able to 
lay down conditions for exemption from 
these obligations where certain conditions 
are met. Wanneer zij toelatingscriteria 
vaststellen, moeten de lidstaten ervoor 
zorgen dat volledig rekening wordt 
gehouden met de regionale en plaatselijke 
bevoegdheden op het gebied van 
ruimtelijke ordening.

Or. en

Amendement 254
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
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ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om het potentieel van 
hoogrenderende WKK en stadsverwarming 
en -koeling vast te stellen. Deze plannen 
moeten een voldoende lange periode 
bestrijken om investeerders te informeren 
over de nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Bij nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moet nagedacht 
worden over de haalbaarheid van de 
installatie van hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om het potentieel te 
onderzoeken van het vestigen van
installaties in de buurt van plaatsen waar 
vraag is naar warmte. De lidstaten moeten 
echter voorwaarden kunnen stellen voor 
vrijstelling van deze verplichtingen in 
bepaalde omstandigheden.

Or. en

Amendement 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
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ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten, in die 
gevallen waarin dat technisch, 
economisch en commercieel haalbaar is,
uitgerust worden met hoogrenderende 
WKK-eenheden om de warmte terug te 
winnen die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 

(23)  Bij hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling (WKK) en 
stadsverwarming en -koeling is er nog veel 
ruimte voor besparingen op primaire 
energie, die nog grotendeels onbenut is in 
de Unie. De lidstaten moeten nationale 
plannen opstellen om hoogrenderende 
WKK en stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en daarin een beoordeling 
opnemen van de sociaal-economische 
kosten. Deze plannen moeten een 
voldoende lange periode bestrijken om 
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bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving. Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

investeerders te informeren over de 
nationale ontwikkelingsplannen en 
bijdragen aan een stabiele en stimulerende 
investeringsomgeving.  Nieuwe 
elektriciteitsinstallaties en bestaande 
installaties die ingrijpend gerenoveerd 
worden of waarvan de vergunning of 
licentie vernieuwd wordt, moeten uitgerust 
worden met hoogrenderende WKK-
eenheden om de warmte terug te winnen 
die bij de productie van elektriciteit 
vrijkomt. Deze afvalwarmte kan dan via 
het stadsverwarmingsnet naar een nuttige 
plaats worden getransporteerd. Met het oog 
hierop moeten lidstaten toelatingscriteria 
vaststellen om ervoor te zorgen dat er 
installaties gevestigd worden in de buurt 
van plaatsen waar vraag is naar warmte. De 
lidstaten moeten echter voorwaarden 
kunnen stellen voor vrijstelling van deze 
verplichtingen in bepaalde 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 257
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Productiebedrijven die 
afvalwarmte van energiecentrales als 
proceswarmte gebruiken moeten die 
warmte tegen preferentiële prijzen 
kunnen aankopen, aangezien op de
kosten van dergelijke energie geen 
belasting dient te worden geheven.

Or. pl

Motivering

Thans ontsnappen aanzienlijke hoeveelheden primaire energie in de vorm van warmte naar het 
milieu, vooral daar waar thermische energiecentrales zich ver uit de buurt van bevolkingscentra 
bevinden.
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Amendement 258
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 ter) Chemische producten voor 
toepassing als synthetische brandstoffen 
die gecombineerd worden met de 
cogeneratie van elektriciteit of warmte 
met behulp van fossiele brandstoffen 
moeten onder een preferentiële 
belastingheffing vallen.

Or. pl

Motivering

Er bestaan technologieën die de CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen reduceren; zo is CO2 bij 
voorbeeld een uiterst belangrijk substraat bij de productie van synthetische brandstoffen.

Amendement 259
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Teneinde de eindafnemer een 
transparantere keuze te laten maken 
tussen elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling en elektriciteit die 
via andere technieken wordt 
geproduceerd, moet ervoor worden 
gezorgd dat de oorsprong van 
hoogrendabele warmtekrachtkoppeling op 
basis van geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden kan worden 
gegarandeerd. Regelingen voor het bewijs 
van oorsprong houden op zich niet het 
recht in om van de nationale 
steunregelingen gebruik te maken. Het is 
van belang dat alle vormen van 

Schrappen
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elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling onder een bewijs 
van oorsprong kunnen vallen. Er moet 
onderscheid gemaakt worden tussen 
bewijs van oorsprong en verhandelbare 
certificaten.

Or. en

Amendement 260
Krišjānis Kariņš

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Teneinde de eindafnemer een 
transparantere keuze te laten maken 
tussen elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling en elektriciteit die 
via andere technieken wordt 
geproduceerd, moet ervoor worden 
gezorgd dat de oorsprong van 
hoogrendabele warmtekrachtkoppeling op 
basis van geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden kan worden 
gegarandeerd. Regelingen voor het bewijs 
van oorsprong houden op zich niet het 
recht in om van de nationale 
steunregelingen gebruik te maken. Het is
van belang dat alle vormen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling onder een bewijs 
van oorsprong kunnen vallen. Er moet 
onderscheid gemaakt worden tussen 
bewijs van oorsprong en verhandelbare 
certificaten.

Schrappen

Or. en

Amendement 261
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Teneinde de eindafnemer een 
transparantere keuze te laten maken tussen 
elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling en 
elektriciteit die via andere technieken 
wordt geproduceerd, moet ervoor worden 
gezorgd dat de oorsprong van 
hoogrendabele warmtekrachtkoppeling op 
basis van geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden kan worden 
gegarandeerd. Regelingen voor het bewijs 
van oorsprong houden op zich niet het 
recht in om van de nationale 
steunregelingen gebruik te maken. Het is 
van belang dat alle vormen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling onder een bewijs 
van oorsprong kunnen vallen. Er moet 
onderscheid gemaakt worden tussen bewijs 
van oorsprong en verhandelbare 
certificaten.

(25) Teneinde de eindafnemer een 
transparantere keuze te laten maken tussen 
elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling en 
elektriciteit die via andere technieken 
wordt geproduceerd, moet ervoor worden 
gezorgd dat de lidstaten de mogelijkheid 
hebben, de oorsprong van hoogrendabele 
warmtekrachtkoppeling op basis van 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden aan te 
duiden. Wanneer een lidstaat hiertoe 
besluit is het van belang dat alle vormen 
van elektriciteit onder een bewijs van 
oorsprong kunnen vallen, ook elektriciteit 
die is opgewekt met behulp van wind- of 
zonne-energie, alsmede kernenergie, 
steenkool, aardgas, golfkracht, kernfusie 
en andere technologieën met 
toekomstperspectief. Bij een 
elektriciteitsmix moet het in een 
percentage uitgedrukte aandeel van de 
diverse bronnen per stuk, met inbegrip 
van de kosten alsmede de meerkosten voor 
het geven van dergelijke informatie, 
worden aangegeven om volledige 
transparantie te garanderen. Er moet 
onderscheid gemaakt worden tussen bewijs 
van oorsprong en verhandelbare 
certificaten en de bewijzen van oorsprong 
geven op zich geen recht een beroep te 
doen op nationale stimuleringsregelingen.

Or. de

Motivering

Wanneer de EU de transparantie serieus neemt, dan moet de cliënt ook op de hoogte worden 
gebracht van de individuele kosten en niet alleen maar van de herkomst/opwekkingsmethode van 
zijn elektriciteit of zijn warmte. Als een lidstaat daarom besluit tot invoering van een systeem 
waarmee verantwoording tegenover de cliënt wordt afgelegd, dan moet het voor alle 
energiedragers en opwekkingsmethoden gelden. De kosten voor het extra werk dat ontstaat, 
moeten dan door de cliënten worden gedragen – en moeten eveneens worden aangegeven.

Amendement 262
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein".

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein", voorzover de 
garantie bestaat dat aan de hoogste 
efficiencynormen  wordt voldaan, opdat 
aan het doel van de richtlijn wordt 
vastgehouden.

Or. de

Motivering

Grote installaties werken meestal efficiënter dan een groot aantal kleine eenheden. Als het doel 
van een verbetering van een efficiënt gebruik van energie serieus wordt genomen, mag de 
stelregel "Denk eerst kleint" niet tot afkalving van het efficiencydoel leiden. Daarom dienen ook 
bij kleine installaties de hoogste eigsen aan de energie-efficiency te worden gesteld.

Amendement 263
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein".

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein". In dit kader 
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moeten voorwaarden worden gecreëerd 
voor de installatie van micro-
warmtekrachtkoppelingsinstallaties op 
privélocaties.

Or. en

Amendement 264
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein".

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein". In het 
bijzonder moeten voorwaarden worden 
gecreëerd voor de installatie van micro-
warmtekrachtkoppelingsinstallaties op 
privélocaties.

Or. en

Motivering

Dit AM stelt dat de administratieve procedures voor de installatie van micro-
warmtekrachtkoppelingsinstallaties zo eenvoudig mogelijk moeten zijn.

Amendement 265
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
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van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein".

van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein". In het 
bijzonder moeten voorwaarden worden 
gecreëerd voor de installatie van micro-
warmtekrachtkoppelingsinstallaties op 
privélocaties.

Or. en

Amendement 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein".

(26) Er moet rekening worden gehouden 
met de specifieke structuur van de sector 
van warmtekrachtkoppeling en 
stadsverwarming en -koeling, die veel 
kleine en middelgrote producenten kent, 
vooral bij het opnieuw bekijken van de 
administratieve procedures voor het 
verkrijgen van een vergunning om 
warmtekrachtcapaciteit of bijbehorende 
netwerken te bouwen, in toepassing van het 
principe "Denk eerst klein". In het 
bijzonder moeten voorwaarden worden 
gecreëerd voor de installatie van micro-
warmtekrachtkoppelingsinstallaties op 
privélocaties.

Or. en

Amendement 267
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) De meeste EU-ondernemingen zijn 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo of mkb). Zij vertegenwoordigen een 
enorm energiebesparingspotentieel voor de 
EU. Om kmo's/het mkb te helpen energie-
efficiëntiemaatregelen vast te stellen, 
moeten de lidstaten een gunstig kader 
uitwerken dat hen technische bijstand en 
gerichte informatie biedt. In het ideale 
geval zouden dan ook kleine en 
middelgrote bedrijven de opdracht krijgen 
om energie-effciencymaatregelen en –
besparingen te realiseren, zodat in deze 
sector nieuwe banen ontstaan of dat ten 
minste bestaande werkgelegenheid 
behouden blijft.

Or. de

Amendement 268
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 269
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 270
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies 
beschouwt energie-efficiëntie als een van 
de criteria om de beste beschikbare 
technieken te bepalen. Deze moeten het 
ijkpunt vormen voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
vallen, inclusief stookinstallaties met een 
totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer.
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Gemeenschap Om ervoor te zorgen dat er 
aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 
moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking 
2007/74/EG van de Commissie van 21 
december 2006.

Or. en

Amendement 271
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies 
beschouwt energie-efficiëntie als een van 
de criteria om de beste beschikbare 
technieken te bepalen. Deze moeten het 
ijkpunt vormen voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
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vallen, inclusief stookinstallaties met een 
totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 
moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking 
2007/74/EG van de Commissie van 21 
december 2006.

vallen, inclusief stookinstallaties met een 
totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 
moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en de 
resultaten openbaar maken, waarbij de 
bescherming van vertrouwelijke gegevens
gegarandeerd moet zijn als er gevoelige 
verschillen zijn tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. In dit geval 
dient de Commissie samen met de 
lidstaten en de exploitanten oplossingen te 
vinden voor de vraag hoe een nog 
efficiënter gebruik van energie mogelijk is 
zonder de concurrentie te schaden.

Or. de

Motivering

Uitzonderingen op de ETS-richtlijn hebben stellig hun betekenis en moeten behouden blijven –
maar vooral kunnen ze niet door een andere richtlijn op losse schroeven worden gesteld. Het is 
niet van doorslaggevend belang dat nog meer wettelijke plichten worden ingevoerd, maar 
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veeleer moeten oplossingen worden gevonden om het concurrentievermogen van de 
binnenlandse industrie te blijven garanderen. Vooral de (petro)chemische industrie loopt hier 
een groot gevaar.

Amendement 272
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies 
beschouwt energie-efficiëntie als een van 
de criteria om de beste beschikbare 
technieken te bepalen. Deze moeten het 
ijkpunt vormen voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
vallen, inclusief stookinstallaties met een 
totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte moeten de 
feitelijke energie-efficiëntieniveaus 
gemonitord en vergeleken worden met de 
relevante energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
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stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking 
2007/74/EG van de Commissie van 21 
december 2006.

efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking 
2007/74/EG van de Commissie van 21 
december 2006.

Or. en

Motivering

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. Managing 
energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. Refining is a 
sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 costs versus 
added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, which is 
mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining is classified 
together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly compares the 
refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically target oil refining, 
the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and arbitrary. It has been 
introduced without any consultation, and was not addressed in the Impact Assessment. Refining 
would be covered by general provisions of the Directive addressed at energy intensive 
industries, so there is no need for specific reference to refining.

Amendement 273
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Richtlijn 2010/75/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 inzake industriële emissies 
beschouwt energie-efficiëntie als een van 
de criteria om de beste beschikbare 
technieken te bepalen. Deze moeten het 
ijkpunt vormen voor de vaststelling van de 
vergunningsvoorwaarden voor installaties 
die onder het toepassingsgebied ervan 
vallen, inclusief stookinstallaties met een 
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totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 
moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking 
2007/74/EG van de Commissie van 21 
december 2006.

totaal nominaal thermisch 
ingangsvermogen van 50 MW of meer. Die 
richtlijn geeft de lidstaten echter de 
mogelijkheid om geen voorschriften inzake 
energie-efficiëntie op te leggen voor 
verbrandingseenheden of andere eenheden 
die ter plaatse kooldioxide uitstoten, voor 
de activiteiten vermeld in bijlage I bij 
Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 
tot vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap Om ervoor te 
zorgen dat er aanzienlijke energie-
efficiëntieverbeteringen gerealiseerd 
worden in installaties voor de opwekking 
van elektriciteit en warmte en in 
raffinaderijen voor minerale olie en gas, 
moeten de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus gemonitord en 
vergeleken worden met de relevante 
energie-efficiëntieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
Commissie moet de energie-
efficiëntieniveaus vergelijken en 
overwegen in het kader van Richtlijn 
2010/75/EG extra maatregelen voor te 
stellen als er gevoelige verschillen zijn 
tussen de feitelijke energie-
efficiëntieniveaus en de niveaus die 
samenhangen met de toepassing van de 
beste beschikbare technieken. De 
informatie die verzameld wordt over de 
feitelijke energie-efficiëntiewaarden, moet 
ook gebruikt worden bij de herziening van 
de geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden voor de 
gescheiden productie van elektriciteit en 
warmte zoals vastgelegd in Beschikking 
2007/74/EG van de Commissie van 21 
december 2006.

Or. en

Motivering

De richtlijn inzake industriële emissies (2010/75/EG) biedt exploitanten van energie-installaties 
reeds een kader voor investeringen in efficiënte elektriciteitscentrales die gebruik maken van de 
beste beschikbare technieken. Nieuwe regelgeving, zoals betreffende het vaststellen van nieuwe 
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efficiëntienormen, is derhalve onnodig omdat het tot een overlapping met de richtlijn inzake 
industriële emissies zou leiden.

Amendement 274
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Bij elke maatregel in deze 
richtlijn, die van toepassing is op energie-
intensieve industrieën waarvan in het 
algemeen wordt erkend dat ze zijn 
blootgesteld aan een significant 
weglekrisico van CO2 in het kader van het 
ETS, moet rekening worden gehouden 
met het concurrentievermogen van deze 
industrieën en derhalve voor kosten-
efficiëntie worden gezorgd.

Or. en

Motivering

Hoge energiekosten, nog versterkt door het ETS, zijn de belangrijkste drifveer voor het 
realiseren van energie-efficiëntieverbeteringen en emissiereducties voor industrieën die aan 
internationale concurrentie worden blootgesteld.

Amendement 275
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De lidstaten moeten op basis van 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria regels opstellen 
voor de verdeling en de vergoeding van 
kosten van netaansluitingen en -
verzwaringen en voor de technische 
aanpassingen die nodig zijn om nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
aan te sluiten, rekening houdend met de 

(29) De lidstaten moeten op basis van 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria regels opstellen 
voor de verdeling en de vergoeding van 
kosten van netaansluitingen en -
verzwaringen en voor de technische 
aanpassingen die nodig zijn om nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
aan te sluiten, rekening houdend met de 
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richtsnoeren en codes die ontwikkeld 
werden overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en Verordening (EG) 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005 . 
Producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
moet toegestaan worden om een openbare 
aanbesteding van de 
aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven. De toegang tot het net voor door 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde elektriciteit moet 
vergemakkelijkt worden, met name voor 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

richtsnoeren en codes die ontwikkeld 
werden overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en Verordening (EG) 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005 . 
Producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
moet toegestaan worden om een openbare 
aanbesteding van de 
aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven. De toegang tot het net voor door 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde elektriciteit moet 
vergemakkelijkt worden, met name voor 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Vooral 
moet deze elektriciteit met voorrang 
tegenover elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen toegang tot het netwerk krijgen, 
omdat anders de hoge efficiency dankzij 
de gemeenschappelijke opwekking van 
elektriciteit en warmte of koude niet kan 
worden gegarandeerd.

Or. de

Motivering

Door de groei van elektriciteitsopwekking met behulp van hernieuwbare bronnen zou zonder een 
duidelijke voorrangsregeling binnen enkele jaren al een conflict ontstaan tussen elektriciteit uit 
WKK-eenheden en die uit installaties die met hernieuwbare bronnen functioneren. Omdat WKK-
eenheden twee producten samen produceren moet deze voorrang er komen om dure opslag van 
warmte en koude te voorkomen. Alleen de uitbreiding van de elektriciteitsopslag zal in de 
komende decennia al aanzienlijke meerkosten veroorzaken.

Amendement 276
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De lidstaten moeten op basis van 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria regels opstellen 
voor de verdeling en de vergoeding van 
kosten van netaansluitingen en -
verzwaringen en voor de technische 
aanpassingen die nodig zijn om nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
aan te sluiten, rekening houdend met de 
richtsnoeren en codes die ontwikkeld 
werden overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en Verordening (EG) 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005 .
Producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
moet toegestaan worden om een openbare 
aanbesteding van de 
aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven. De toegang tot het net voor door 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde elektriciteit moet 
vergemakkelijkt worden, met name voor 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

(29) De lidstaten moeten op basis van 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria regels opstellen 
voor de verdeling en de vergoeding van 
kosten van netaansluitingen en -
verzwaringen en voor de technische 
aanpassingen die nodig zijn om nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
aan te sluiten, rekening houdend met de 
richtsnoeren en codes die ontwikkeld 
werden overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en Verordening (EG) 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005 . De 
toegang tot het net voor door 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde elektriciteit moet 
vergemakkelijkt worden, met name voor 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

Or. en

Amendement 277
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De lidstaten moeten op basis van (29) De lidstaten moeten op basis van 
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objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria regels opstellen 
voor de verdeling en de vergoeding van 
kosten van netaansluitingen en -
verzwaringen en voor de technische 
aanpassingen die nodig zijn om nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
aan te sluiten, rekening houdend met de 
richtsnoeren en codes die ontwikkeld 
werden overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en Verordening (EG) 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005 . 
Producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
moet toegestaan worden om een openbare 
aanbesteding van de 
aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven. De toegang tot het net voor door 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde elektriciteit moet 
vergemakkelijkt worden, met name voor 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria regels opstellen 
voor de verdeling en de vergoeding van 
kosten van netaansluitingen en -
verzwaringen en voor de technische 
aanpassingen die nodig zijn om nieuwe 
producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
aan te sluiten, rekening houdend met de 
richtsnoeren en codes die ontwikkeld 
werden overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor 
grensoverschrijdende handel in elektriciteit 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1228/2003 en Verordening (EG) 715/2009 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor de toegang tot 
aardgastransmissienetten en tot intrekking 
van Verordening (EG) nr. 1775/2005. Er 
moet voor worden gezorgd dat de kosten 
eerlijk over de betrokken partijen worden 
verdeeld. Producenten van elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
moet toegestaan worden om een openbare 
aanbesteding van de 
aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven. De toegang tot het net voor door 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde elektriciteit moet 
vergemakkelijkt worden, met name voor 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

Or. en

Amendement 278
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) In overeenstemming met Richtlijn 
2009/72/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 en Richtlijn 
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2009/73/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 zijn 
distributiesysteembeheerders, wanneer zij 
distributiesystemen beheren, in stand 
houden en ontwikkelen, verantwoordelijk 
voor de energie-efficiëntie. Tot deze 
verantwoordelijkheid behoort het actief 
ontwikkelen van energie-efficiënt gedrag 
bij aangesloten klanten en potentiële 
nieuwe klanten, alsmede alle 
noodzakelijke indirecte acties die hiertoe 
kunnen bijdragen, zoals investeringen in 
O&O-programma's betreffende energie-
efficiëntie, gezamenlijk met plaatselijke 
autoriteiten ten uitvoer gelegde 
maatregelen en trainingen voor het 
plaatselijke bedrijfsleven.

Or. en

Motivering

De rol van distributiesysteembeheerders moet beter in de verf worden gezet, in overeenstemming 
met artikel 12.

Amendement 279
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(30) Er moeten voldoende betrouwbare 
professionals met deskundigheid op het 
vlak van energie-efficiëntie beschikbaar 
zijn om ervoor te zorgen dat deze richtlijn 
doelmatig en tijdig uitgevoerd wordt, 
bijvoorbeeld bij de naleving van de 
vereisten met betrekking tot energieaudits 
en de tenuitvoerlegging van de regelingen 
voor energie-efficiëntieverplichtingen. 
Hiervoor moeten de lidstaten 
certificatieregelingen opstellen voor de 
aanbieders van energiediensten, 
energieaudits en andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie.
Verder dienen de lidstaten speciale 
taalcursussen voor gekwalificeerde 
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geschoolde werknemers aan te bieden om 
de mobiliteit van dienstverleners en 
werknemers binnen de EU te bevorderen.

Or. de

Motivering

De werkloosheidspercentages in de landen binnen de EU vertonen grote verschillen. Juist 
hooggekwalificeerde werknemers zouden met de juiste taalkennis van een veel grotere 
arbeidsmarkt kunnen profiteren.

Amendement 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Amendement 281
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is noodzakelijk dat de markt voor 
energiediensten verder wordt ontwikkeld 

(31) Het is noodzakelijk dat de markt voor 
energiediensten verder wordt ontwikkeld 
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om de beschikbaarheid van zowel de vraag 
als het aanbod van energiediensten te 
waarborgen. Transparantie, bijvoorbeeld 
aan de hand van lijsten van aanbieders van 
energiediensten, kan hiertoe bijdragen. 
Modelcontracten en richtsnoeren, vooral 
voor energieprestatiecontracten, kunnen 
eveneens de vraag helpen stimuleren. In 
een energieprestatiecontract, zoals in 
andere vormen van financieringsregelingen 
via derden, vermijdt de begunstigde van de 
energiedienst investeringskosten door een 
deel van de financiële waarde van de 
energiebesparing te gebruiken om de 
volledig of gedeeltelijk door een derde 
uitgevoerde investering terug te betalen.

om de beschikbaarheid van zowel de vraag 
als het aanbod van energiediensten te 
waarborgen. Transparantie, bijvoorbeeld 
aan de hand van lijsten van aanbieders van 
energiediensten, kan hiertoe bijdragen.  
Modelcontracten en richtsnoeren, vooral 
voor energieprestatiecontracten, kunnen 
eveneens de vraag helpen stimuleren. In 
een energieprestatiecontract, zoals in 
andere vormen van financieringsregelingen 
via derden, vermijdt de begunstigde van de 
energiedienst investeringskosten door een 
deel van de financiële waarde van de 
energiebesparing te gebruiken om de 
volledig of gedeeltelijk door een derde 
uitgevoerde investering terug te betalen.
Daarbij moet er echter voor gezorgd 
worden dat niet alleen maatregelen 
worden aangeboden die zich snel 
herfinancieren, maar een mix van 
verschillende maatregelen, zodat 
gewaarborgd wordt dat ook 
veelomvattender en daarmee duurdere 
maatregelen snel worden opgepakt.

Or. de

Motivering

Dienstverlenende bedijven op energiegebied geven de voorkeur aan maatregelen die zich snel 
amortiseren. Wordt erchter in de sector gebouwen werkelijk met het oog op 2050 naar een 
duidelijke vermindering van het energieverbruik, dan moeten ook maatregelen met een hogere 
prijs snel worden aangepakt. Pas van een combinatie van beide, een goede mix die over tien tot 
twintig jaar geherfinancierd kan worden, is een duurzaam succes te verwachten.

Amendement 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is noodzakelijk dat de markt voor 
energiediensten verder wordt ontwikkeld 
om de beschikbaarheid van zowel de vraag 
als het aanbod van energiediensten te 
waarborgen. Transparantie, bijvoorbeeld 

(31) Het concept 
energieprestatiecontracten omvat een 
breed scala aan mechanismen die de deur 
openzetten voor de toepassing van 
energie-efficiëntere technologieën en 
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aan de hand van lijsten van aanbieders van 
energiediensten, kan hiertoe bijdragen. 
Modelcontracten en richtsnoeren, vooral 
voor energieprestatiecontracten, kunnen 
eveneens de vraag helpen stimuleren. In 
een energieprestatiecontract, zoals in 
andere vormen van financieringsregelingen 
via derden, vermijdt de begunstigde van de 
energiedienst investeringskosten door een 
deel van de financiële waarde van de 
energiebesparing te gebruiken om de 
volledig of gedeeltelijk door een derde 
uitgevoerde investering terug te betalen.

oplossingen. Het is noodzakelijk dat de 
markt voor energiediensten verder wordt 
ontwikkeld om de beschikbaarheid van 
zowel de vraag naar als het aanbod van 
energiediensten op een open en 
transparante wijze te waarborgen. 
Transparantie, bijvoorbeeld aan de hand 
van lijsten van aanbieders van 
energiediensten, kan hiertoe bijdragen. 
Modelcontracten en richtsnoeren, vooral 
voor energieprestatiecontracten, kunnen 
eveneens de vraag helpen stimuleren. In 
een energieprestatiecontract, zoals in 
andere vormen van financieringsregelingen 
via derden, vermijdt de begunstigde van de 
energiedienst investeringskosten door een 
deel van de financiële waarde van de 
energiebesparing te gebruiken om de 
volledig of gedeeltelijk door een derde 
uitgevoerde investering terug te betalen.
De markt voor energieprestatiecontracten 
maakt geen discriminerend onderscheid 
tussen leveranciers van energiediensten.

Or. en

Amendement 283
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Het is noodzakelijk dat de markt voor 
energiediensten verder wordt ontwikkeld 
om de beschikbaarheid van zowel de vraag 
als het aanbod van energiediensten te 
waarborgen. Transparantie, bijvoorbeeld 
aan de hand van lijsten van aanbieders van 
energiediensten, kan hiertoe bijdragen. 
Modelcontracten en richtsnoeren, vooral 
voor energieprestatiecontracten, kunnen 
eveneens de vraag helpen stimuleren. In 
een energieprestatiecontract, zoals in 
andere vormen van financieringsregelingen 
via derden, vermijdt de begunstigde van de 
energiedienst investeringskosten door een 
deel van de financiële waarde van de 

(31) Het is noodzakelijk dat de markt voor 
energiediensten verder wordt ontwikkeld 
om de beschikbaarheid van zowel de vraag 
naar als het aanbod van energiediensten op 
een open en transparante wijze te 
waarborgen. Transparantie, bijvoorbeeld 
aan de hand van lijsten van aanbieders van 
energiediensten, kan hiertoe bijdragen. 
Modelcontracten en richtsnoeren, vooral 
voor energieprestatiecontracten, kunnen 
eveneens de vraag helpen stimuleren. In 
een energieprestatiecontract, zoals in 
andere vormen van financieringsregelingen 
via derden, vermijdt de begunstigde van de 
energiedienst investeringskosten door een 
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energiebesparing te gebruiken om de 
volledig of gedeeltelijk door een derde 
uitgevoerde investering terug te betalen.

deel van de financiële waarde van de 
energiebesparing te gebruiken om de 
volledig of gedeeltelijk door een derde 
uitgevoerde investering terug te betalen.

Or. ro

Amendement 284
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De regelgevende en niet-regelgevende 
belemmeringen op het gebruik van 
energieprestatiecontracten en andere 
financieringsregelingen via derden met het 
oog op energiebesparing, moeten 
vastgesteld en weggenomen worden. Het 
gaat hierbij ook om boekhoudregels en -
praktijken die verhinderen dat 
kapitaalinvesteringen en jaarlijkse 
financiële besparingen welke voortvloeien 
uit maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie behoorlijk in de 
boekhouding weerspiegeld worden tijdens 
de volledige levensduur van de 
investeringen. Belemmeringen voor de 
renovatie van het bestaande 
gebouwenbestand wegens een opsplitsing 
van stimulansen tussen de verschillende 
betrokken actoren moeten ook op nationaal 
niveau worden aangepakt.

(32) De regelgevende en niet-regelgevende 
en administratieve belemmeringen op het 
gebruik van energieprestatiecontracten en 
andere financieringsregelingen via derden 
met het oog op energiebesparing, moeten 
vastgesteld en weggenomen worden. Het 
gaat hierbij ook om boekhoudregels en -
praktijken die verhinderen dat 
kapitaalinvesteringen en jaarlijkse 
financiële besparingen welke voortvloeien 
uit maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie behoorlijk in de 
boekhouding weerspiegeld worden tijdens 
de volledige levensduur van de 
investeringen. Belemmeringen voor de 
renovatie van het bestaande 
gebouwenbestand wegens zowel een 
opsplitsing van stimulansen tussen de 
verschillende betrokken actoren als met 
betrekking tot de toegang tot verschillende 
financieringsmiddelen moeten ook op 
nationaal niveau worden aangepakt.

Or. ro

Amendement 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Lidstaten en regio's moeten 
aangemoedigd worden om voluit gebruik te 
maken van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds om de aanzet te geven tot 
investeringen in maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie. 
Investeringen in energie-efficiëntie kunnen 
bijdragen aan de economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en de 
vermindering van brandstofarmoede in 
huishoudens, en leveren daardoor een 
positieve bijdrage aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie. Potentiële 
gebieden voor financiering zijn onder meer 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
overheidsgebouwen en sociale 
woningbouw en de ontwikkeling van 
nieuwe vaardigheden om de 
werkgelegenheid in de energie-
efficiëntiesector te stimuleren.

(33) Lidstaten en regio's moeten 
aangemoedigd worden om voluit gebruik te 
maken van de verschillende Europese 
fondsen, zoals de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds, maar ook de nieuwe en 
innovatieve fondsen, zoals het Elena-
fonds en het Europees energie-
efficiëntiefonds, om de aanzet te geven tot 
investeringen in maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie.  
Investeringen in energie-efficiëntie kunnen 
bijdragen aan de economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en de 
vermindering van brandstofarmoede in 
huishoudens, en leveren daardoor een 
positieve bijdrage aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie. Potentiële 
gebieden voor financiering zijn onder meer 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
overheidsgebouwen en sociale 
woningbouw en de ontwikkeling van 
nieuwe vaardigheden om de 
werkgelegenheid in de energie-
efficiëntiesector te stimuleren.

Or. en

Amendement 286
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Lidstaten en regio's moeten 
aangemoedigd worden om voluit gebruik te 
maken van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds om de aanzet te geven tot 
investeringen in maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie. 
Investeringen in energie-efficiëntie kunnen 
bijdragen aan de economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en de 
vermindering van brandstofarmoede in 
huishoudens, en leveren daardoor een 

(33) Lidstaten en regio's moeten 
aangemoedigd worden om voluit gebruik te 
maken van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds om de aanzet te geven tot 
investeringen in maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie. 
Investeringen in energie-efficiëntie kunnen 
bijdragen aan de economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en de 
vermindering van brandstofarmoede in 
huishoudens, en leveren daardoor een 
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positieve bijdrage aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie. Potentiële 
gebieden voor financiering zijn onder meer 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
overheidsgebouwen en sociale 
woningbouw en de ontwikkeling van 
nieuwe vaardigheden om de 
werkgelegenheid in de energie-
efficiëntiesector te stimuleren.

positieve bijdrage aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie. Potentiële 
gebieden voor financiering zijn onder meer 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
overheidsgebouwen en sociale 
woningbouw,  de bevordering van de 
bouw van bijna-nul-energiegebouwen 
(nieuwe gebouwen die niet wezenlijk meer 
energie verbruiken dan ze zelf 
produceren) tot hoogstens eind 2020, en 
de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden 
om de werkgelegenheid in de energie-
efficiëntiesector te stimuleren.

Or. de

Motivering

De richtlijn inzake de totale energie-effciency van gebouwen schrijft voor dat pas vanaf 1.1.2021 
uitsluitend bijna-nul-energiegebouwen mogen worden gebouwd. Het lijkt echter zeker nuttig om 
nu al met stimulansen voor de bouw van dergelijke gebouwen te komen. Aan deze stimulering 
moet uiteraard een eind komen wanneer toch al uitsluitend nul-energiegebouwen gebouwd 
mogen worden.

Amendement 287
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Lidstaten en regio's moeten 
aangemoedigd worden om voluit gebruik te 
maken van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds om de aanzet te geven tot 
investeringen in maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie. 
Investeringen in energie-efficiëntie kunnen 
bijdragen aan de economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en de 
vermindering van brandstofarmoede in 
huishoudens, en leveren daardoor een 
positieve bijdrage aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie. Potentiële 
gebieden voor financiering zijn onder meer 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
overheidsgebouwen en sociale 
woningbouw en de ontwikkeling van 

(33) Lidstaten en regio's moeten 
aangemoedigd worden om voluit gebruik te 
maken van de Structuurfondsen en het 
Cohesiefonds om de aanzet te geven tot 
investeringen in maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie. 
Investeringen in energie-efficiëntie kunnen 
bijdragen aan de economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en de 
vermindering van brandstofarmoede in 
huishoudens, en leveren daardoor een 
positieve bijdrage aan de economische, 
sociale en territoriale cohesie. Potentiële 
gebieden voor financiering zijn onder meer 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
overheidsgebouwen en sociale 
woningbouw en de ontwikkeling van 
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nieuwe vaardigheden om de 
werkgelegenheid in de energie-
efficiëntiesector te stimuleren.

nieuwe vaardigheden om de 
werkgelegenheid in de energie-
efficiëntiesector te stimuleren, alsmede de 
financiering van energie-efficiënte 
nieuwe gebouwen.

Or. en

Amendement 288
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De hoeveelheid rechten in de EU-regeling voor de handel in broeikasgassen wordt vastgesteld in 
de desbetreffende richtlijn en de onderhavige richtlijn is derhalve niet de juiste plaats om daarin 
wijzigen aan te brengen. De regeling voor de handel in broeikasgassen is bedoeld als een op de 
markt gebaseerd instrument voor het reduceren van CO2-emissies en er moeten geen andere 
maatregelen worden ontwikkeld voor het manipuleren van de prijs van rechten omdat daarmee 
voor onzekerheid op de CO2-markt wordt gezorgd. 

Amendement 289
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De EU-regeling voor de handel in broeikasgassen (ETS) is een op de markt gebaseerd 
instrument voor het reduceren van CO2-emissies.  In de volgende ETS-periode (2013-2020) zal 
het geleidelijk afnemende plafond (maximumhoeveelheid rechten) de CO2-emissies op het 
beoogde niveau doen uitkomen.  De prijs van rechten wordt niet door autoriteiten beïnvloed om 
verwarring op de markt te vermijden.

Amendement 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 291
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 293
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De EU-regeling voor de handel in broeikasgassen (ETS) moet voornamelijk een instrument 
blijven om de uitstoot van broeikasgassen door de Europese industrie tegen 2020 en daarna op 
een kosten-efficiënte wijze te reduceren. Het is belangrijk dat de regelgever zich onthoudt van 
onnodig ingrijpen in de marktmechanismen om de prijs van rechten in een bepaalde richting te 
sturen. Elk direct of indirect ingrijpen om deze doelstelling tijdelijk of permanent te wijzigen, 
bijvoorbeeld met het oog op het compenseren van de gevolgen van energie-
efficiëntiemaatregelen voor de koolstofprijs, zal de werking van de markt negatief beïnvloeden.

Amendement 294
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

op de innovaties die in de toekomst nodig 
zullen zijn. Een voorwaarde hiervoor is, 
dat het bedrijfsleven op een stabiel 
wettelijk kader kan vertouwen. Iedere 
verandering vóór 2020 van het 
vastgestelde systeem voor de handel in 
emissierechten die een verdere 
bemoeilijking betekent moet daarom 
duidelijk worden uitgesloten, teneinde 
zekerheid voor investeringen en plannen 
te scheppen.

Or. de

Motivering

De Commissie overweegt het aantal CO2-certificaten te verminderen en zo de kosten te 
verhogen. Het plan voor een dergelijke soevereine ingreep is fundamenteel in strijd met het 
principe van een markteconomisch systeem en zorgt bovendien voor onzekerheid bij 
investeerders en kredietverstrekkers. Zo wordt het tegendeel bereikt van hetgeen nodig is. 
Investeringen blijven uit, er ontstaan geen nieuwe banen en energie-efficiënte technologieën 
kunnen geen voet aan de grond krijgen.

Amendement 295
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) Bij het streven naar de 20 %-energie-
efficiëntiedoelstelling zal de Commissie 
het effect moeten nagaan van nieuwe 
maatregelen op Richtlijn 2003/87/EG tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
(ETS), en moet zij omgekeerd ook de 
positieve gevolgen van het systeem voor de 
handel in emissierechten voor de 
verwezenlijking van de 20%-energie-
efficiëntiedoelstelling incalculeren.

Or. de

Amendement 296
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 297
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt welke concrete maatregelen de Commissie mag nemen om ervoor 
te zorgen dat de regeling aanzet tot investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat interventies door de Commissie, zoals het reserveren van CO2-
rechten van de ETS-periode 2013-2020, niet mogelijk zijn. Zijn dergelijke interventies wel 
mogelijk, zou dat leiden tot juridische onzekerheid voor marktdeelnemers en autoriteiten en 
wordt het moeilijker toekomstgerichte investeringsbeslissingen, waaronder betreffende energie-
efficiëntie, te nemen.

Amendement 299
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(35) Krachtens Richtlijn 2006/32/EG 
moeten de lidstaten met ingang van 2016 
een algemene nationale indicatieve 
energiebesparingsstreefwaarde van 9 % 
vaststellen en ernaar streven deze te 
verwezenlijken door energiediensten en 
andere maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te ontwikkelen. Deze 
richtlijn stelt dat het tweede energie-
efficiëntieplan dat door de lidstaten werd 
vastgesteld in voorkomend geval en waar 
nodig moet worden gevolgd door 
Commissievoorstellen voor extra 
maatregelen, waaronder de uitbreiding van 
de toepassingsperiode van streefcijfers. 
Indien een verslag concludeert dat er 
onvoldoende vooruitgang is geboekt bij het 
behalen van de nationale indicatieve 
streefwaarden, zoals vastgelegd bij deze 
richtlijn, moeten deze voorstellen 
betrekking hebben op het niveau en de aard 
van de streefwaarden. De effectbeoordeling 
waarmee deze richtlijn gepaard gaat, stelt 
vast dat de lidstaten op koers liggen om de 
streefwaarde van 9 % te bereiken, wat heel 
wat minder ambitieus is dan het later 
vastgestelde streefcijfer van 20 % 
energiebesparing voor 2020 in vergelijking 
tot de prognoses uit 2007. Daarom is het 
niet nodig thans juridisch bindende 
instrumenten in de onderhavige richtlijn 
voor te leggen. De lidstaten die naar alle 
waarschijnlijkheid het voor 2016 
vastgestelde doel niet bereiken, moeten 
echter gestimuleerd worden verdergaande 
maatregelen voor het eigen land in de 
praktijk te brengen. Hierbij zouden 
bindende maatregelen overwogen kunnen 
worden.

Or. de
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Motivering

Wanneer de meeste lidstaten tonen in staat te zijn het besparingsdoel van 9% te realiseren heeft 
het geen zin nu, zoals de Commissie voorstelt, talrijke bindende instrumenten in te voeren. Om 
het doel van 9% te bereiken, moesten de lidstaten al een groot aantal instrumenten invoeren. 
Hoogstens zou men kunnen overwegen een uitwisseling over optimale praktijken tussen de 
lidstaten te laten plaatsvinden.

Amendement 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 301
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 302
Adam Gierek
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Hoewel deze richtlijn tot de intrekking 
van Richtlijn 2006/32/EG leidt, blijft 
artikel 4 van Richtlijn 2006/32/EG van 
toepassing tot de deadline voor de 
verwezenlijking van de streefwaarde van 
9 %.

(36) Hoewel deze richtlijn tot de intrekking 
van Richtlijn 2006/32/EG leidt, blijft 
artikel 4 van Richtlijn 2006/32/EG van 
toepassing tot de deadline voor de 
verwezenlijking van de gemiddelde 
streefwaarde van 9 % van de EU.

Or. pl

Motivering

Deze streefwaarde kan hoger of lager dan 9% zijn, afhankelijk van de betrokken besparing en 
energiemix.

Amendement 303
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Aangezien de lidstaten zonder extra 
energie-efficiëntiemaatregelen niet op 
koers liggen om de doelstelling van deze 
richtlijn te realiseren (namelijk in 2020 de
energie-efficiëntiedoelstelling van 20 % 
besparing op primaire energie realiseren en 
de weg effenen voor verdere energie-
efficiëntieverbeteringen en verdere 
energiebesparingen na 2020) en deze 
doelstelling moet de Unie over de 
mogelijkheid beschikken de lidstaten 
aanbevelingen te doen inzake de beste 
instrumenten. Energiebesparingen zijn 
bijna altijd op lokaal niveau te bereiken, 
zodat in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel zoals vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, beslissingen over concrete 
maatregelen zo dicht mogelijk bij de 
burger moeten worden genomen. Verder 
zijn de tradities, klimatologische, 
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economische en andere omstandigheden 
binnen de EU en gedeeltelijk ook binnen 
de lidstaten zo verschillend, dat per geval 
aangepaste instrumenten nodig zijn. Aan 
deze verscheidenheid kan de EU niet door 
bindende eisen in verband met de 
instrumenten recht doen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. de

Motivering

"e pluribus unum" is het motto van de EU – hiermee moet serieus rekening worden gehouden als 
men wil dat de burgerswerkelijk bij de zaken worden betrokken. Centralistische eisen vooraf, 
juist wanneer op lokaal niveau gehandeld moet worden en de verscheidenheid zo groot is, 
versterkt alleen maar de afwijzende houding tegenover Europa. Dat kan niet de bedoeling zijn 
van het Europees Parlement.

Amendement 304
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(37) Indien de lidstaten zonder extra 
energie-efficiëntiemaatregelen niet op 
koers liggen om de doelstelling van deze 
richtlijn te realiseren (namelijk in 2020 het 
facultatieve energie-efficiëntiestreefcijfer 
van 20 % besparing op primaire energie 
realiseren en de weg effenen voor verder 
energie-efficiëntieverbeteringen na 2020), 
dan zou de Unie met stipte inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel zoals 
vastgelegd in artikel 5 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie maatregelen 
kunnen vaststellen, overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel;
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Or. de

Amendement 305
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen.

Or. de

Motivering

Het zou democratischer zijn bij de richtlijn vanaf het begin een datum te noemen waarop zij 
afloopt of opnieuw bezien moet worden Door de weg die de Commissie voorstelt ontstaat het 
risico dat wezenlijke elementen van de richtlijn in een ondoorzichtige en ondemocratische 
procedure worden veranderd. Dit moet van de hand worden gewezen.

Amendement 306
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (14 bis) de lidstaten dienen WKK-
bedrijven vooral te ondersteunen wanneer
zij een beroep op stimuleringsmaatregelen 
willen doen;

Or. de
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Amendement 307
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderwerp, toepassingsgebied, definities 
en energie-efficiëntiestreefcijfers

Onderwerp, toepassingsgebied, definities 
en energiebesparingsdoelen

Or. de

Amendement 308
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20 % besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.
Proportioneel aan de mate waarin CO2-
arme en hernieuwbare energieën voet aan 
de grond krijgen, wordt de 
besparingsdruk na 2020 verlaagd.

Or. de

Motivering

De mensheid zal altijd energie nodig hebben. Energiebesparingsmaatregelen kunnen niet 
continu lineair worden doorgezet, zelfs wanneer verdere efficiëntiewinst mogelijk is.

Amendement 309
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

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

Or. ro

Amendement 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 311
Hannes Swoboda

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

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

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 
streefcijfer van 20 % besparingen op 
primaire energie haalt, waarbij het 
mogelijk is rekening te houden met "early 
actions" van de lidstaten,  en om de weg 
te effenen voor verdere verbeteringen van 
de energie-efficiëntie na die datum.

Or. de

Amendement 312
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De formulering in de richtlijn moet zich richten naar de conclusies van de staatshoofden en 
regeringsleiders die op de Europese Raad van maart 2007 werden aangenomen. Bovendien is 
het gelijkstellen van energie-efficiëntienormen en absolute energiebesparing niet juist, omdat 
een verhoging van de energie-efficiëntie uitsluitend leidt tot specifieke energiebesparingen, maar 
niet noodzakelijkerwijs tot een absolute daling van het energieverbruik.

Amendement 313
Paul Rübig
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De energie-efficiëntiegraad en de beschikbare programma's verschillen vrij sterk per lidstaat.
Het is belangrijk om de (vrijwillige) programma's en maatregelen in de lidstaten uit het verleden 
in de schijnwerpers te zetten. Zij die voorop lopen en anderen het goede voorbeeld geven, 
moeten niet worden gediscrimineerd.

Amendement 314
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 315
Konrad Szymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 317
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt een gemeenschappelijk 
kader vast voor de bevordering van 
energie-efficiëntie binnen de Unie om 
ervoor te zorgen dat de Unie in 2020 het 

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

van 2007 in 2020 ten minste het 
streefcijfer van 20% besparingen op 
primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de 
energie-efficiëntie na die datum.

Or. en

Motivering

De huidige definitie van de EU-energiebesparingsdoelstelling voor 2020 is het realiseren van 
een reductie van 20% ten opzichte van de projecties van PRIMES betreffende het 
energieverbruik in 2020. Streven naar een doelstelling van een reductie van 20% ten opzichte 
van een referentiejaar is een betere methode dan werken met onzekere projecties omdat het 
investeringszekerheid oplevert. Een reductie van 20% ten opzichte van 2007 zal ook resulteren 
in grotere energiebesparingen en, in het verlengde daarvan, significant lagere energie-importen 
en emissies van broeikasgassen.

Amendement 318
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 319
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 320
Daniel Caspary

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 321
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het eindverbruik van energie is het enige verbruik dat de consument direct raakt: door iets aan 
hun eindverbruik van energie te doen zien de eindverbruikers de gevolgen voor hun 
energierekeningen, wat de mogelijkheid biedt de schaarste aan energie te bestrijden en –meer in 
algemene zin – de burgers meer koopkracht te geven en de concurrentiepositie van bedrijven te 
verbeteren.

Amendement 322
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er worden aanbevelingen in voorgesteld 
om belemmeringen op de energiemarkt en 
op de markten voor 
energiedienstverlening weg te nemen en 
om markttekortkomingen te overwinnen 
die de efficiëntie in energievoorziening en 
-gebruik belemmeren en de richtlijn 
voorziet in de opstelling van nationale 
energiebesparingsdoelen voor 2020.

Or. de

Motivering

Ter wille van de subsidiariteit kan de EU geen voor alle lidstaten geldende instrumenten om de 
energiebesparingsdoelen te bereiken, maar hoogstens instrumenten aanbevelen.

Amendement 323
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bindende nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers voor 2020, 2025 en 
2030 voor.

Or. en

Amendement 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een van de hoofddoelstellingen van de richtlijn is het bevorderen van de groei van de markt voor 
energiediensten in de Europese Unie. Dit moet derhalve worden weerspiegeld in het onderwerp 
het toepassingsgebied van de richtlijn.

Amendement 325
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 326
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 327
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vereisten in deze richtlijn zijn 
minimumvereisten en beletten niet dat een 
lidstaat verdergaande maatregelen 
handhaaft of treft. Dergelijke maatregelen 
moeten verenigbaar zijn met de wetgeving 
van de Unie. Nationale wetgeving die in 
verdergaande maatregelen voorziet, moet 
verplicht bij de Commissie worden 
aangemeld.

2. De vereisten in deze richtlijn zijn 
minimumvereisten en beletten niet dat een 
lidstaat verdergaande maatregelen 
handhaaft of treft die kostenefficiënt zijn 
en tot verdere besparingen leiden. 
Dergelijke maatregelen moeten 
verenigbaar zijn met de wetgeving van de 
Unie. Nationale wetgeving die in 
verdergaande maatregelen voorziet, moet 
verplicht bij de Commissie worden 
aangemeld.

Or. en

Motivering

Strenge maatregelen moeten niet als excuus worden gebruikt voor handelsbelemmeringen of het 
wel aan de ene en niet aan de andere lidstaat toekennen van een preferentiële behandeling.

Amendement 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gebouwen met een speciale 
architecturale, historische of culturele 
waarde kunnen vanwege hun specifieke 
technische en esthetische kenmerken van 
de in deze richtlijn vastgestelde 
minimumeisen worden vrijgesteld. 
Daartoe roepen de lidstaten, in overleg 
met deskundigen op het gebied van 
cultureel erfgoed op nationaal niveau, een 
speciaal systeem in het leven om te 
besluiten of een bepaald gebouw van een 
dergelijke aard onder deze vrijstelling 
valt.

Or. en

Amendement 330
Patrizia Toia
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gebouwen met een bijzondere 
architecturale of historische waarde 
worden van de in deze richtlijn 
vastgestelde minimumvereisten 
vrijgesteld.

Or. en

Amendement 331
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 'energie': alle vormen van 
energieproducten zoals omschreven in 
Verordening (EG) nr. 1099/2008;

1. 'energie': alle vormen van in de handel 
verkrijgbare energie, waaronder 
elektriciteit, aardgas (met inbegrip van 
vloeibaar aardgas), LPG, brandstoffen 
voor verwarming of koeling (met inbegrip 
van stadsverwarming en -koeling), 
steenkool en bruinkool, turf, 
transportbrandstof (met uitzondering van 
bunkerbrandstoffen voor het lucht- en 
zeevervoer) en biomassa zoals bedoeld in 
Richtlijn 2001/77/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 september 
2001 betreffende de bevordering van 
elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen op de interne 
elektriciteitsmarkt;

Or. en

Amendement 332
Daniel Caspary

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

1 bis. "Energie-efficiëntie": bij efficiëntie 
wordt gekeken naar de kosten-
batenverhouding. "Energie-efficiëntie 
mag daarom niet gelijk worden gesteld 
met "energiebesparing", maar moet 
vanuit macro-economisch oogpunt als de 
verhouding van de inzet van primaire 
energie tot het BBP 
(energieproductiviteit/pendant energie-
intensiteit) worden opgevat;

Or. de

Amendement 333
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "primaire energie": de chemische 
energie die aanwezig is in fossiele 
brandstoffen of daarvan afgeleide 
producten, en in andere stoffen, alsmede 
alle vormen van hernieuwbare of 
nucleaire energie; 

Or. pl

Motivering

In de tekst wordt het begrip primaire energie-efficiëntie gebruikt, dus moet er een definitie van 
primaire energie worden gegeven.

Amendement 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner Langen, 
Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

1 bis. 'energie-efficiëntie': het gebruik 
van minder energie-input, bij handhaving 
van een equivalent niveau van 
economische activiteit of dienstverlening;

Or. en

Motivering

De term energie-efficiëntie staat aan de basis van de richtlijn en moet expliciet worden 
gedefinieerd aan de hand van de door de Commissie in het Energie-efficiëntieplan 2011 
(COM(2011) 109) gebruikte omschrijving.

Amendement 335
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 'energie-efficiëntie': hetzij het 
bereiken van hetzelfde eindgebruik of 
resultaat met minder energie dan 
daarvoor, hetzij het bereiken van een 
grotere output of eindgebruik met dezelfde 
hoeveelheid energie;

Or. en

Amendement 336
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. "Energie-efficiëntie": het verbruik 
van minder primaire energie voor het 
bedrijven van dezelfde hoeveelheid of 
aanvullende economische activiteiten;

Or. de
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Amendement 337
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 'energie-efficiëntie': de verhouding 
tussen de verkregen prestatie, dienst, 
goederen of energie, en de energietoevoer 
hiervoor;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit Richtlijn 2006/32/EG, die met deze richtlijn wordt ingetrokken.

Amendement 338
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 'energie-efficiëntie': de verhouding 
tussen de verkregen prestatie, dienst, 
goederen of energie, en de energietoevoer 
hiervoor;

Or. en

Amendement 339
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 'energie-efficiëntie': de verhouding 
tussen de verkregen prestatie, dienst, 
goederen of energie, en de energietoevoer 
hiervoor;

Or. en
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Amendement 340
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. "sectorspecifieke primaire energie-
efficiëntie": de efficiëntie, uitgedrukt in 
de vorm van de verhouding van de 
verbruikte energie (teller) tot de totale 
hoeveelheid verbruikte primaire energie 
die ter beschikking wordt gesteld voor het 
bereiken van een welomschreven, 
praktisch sectorspecifiek doel, b.v. de 
opwekking van elektriciteit met behulp 
van fossiele brandstoffen, (noemer), 
vermenigvuldigd met 100, in de vorm van 
een percentage;

Or. pl

Motivering

Verschillende documenten van de Commissie bevatten ook verschillende interpretaties van 
"efficiëntie". Daarom is het nodig duidelijk te omschrijven wat omzettingsrendement in de 
praktijk in de betrokken sector betekent.

Amendement 341
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. "Verbetering van de energie-
efficiëntie": de vergroting van de energie-
efficiëntie van het eindverbruik door 
ontwikkelingen in de techniek, de 
economie of ook wel in het persoonlijk 
handelen;

Or. de
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Amendement 342
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. "bruto primaire energie-
efficiëntie": de verhouding van de 
jaarlijkse eenheid primaire 
energieverbruiksfactor per hoofd van de 
bevolking volgens Eurostat-gegevens 
(teller) tot de eenheid primaire 
energieverbruiksfactor in het 
voorafgaande jaar volgens Eurostat-
gegevens (noemer), vermenigvuldigd met 
100, in de vorm van een percentage;

Or. pl

Motivering

De lidstaten zullen de totale besparingen als gevolg van "individuele efficiëntie" in verschillende 
sectoren verantwoorden, bij voorbeeld als "bruto efficiëntie" per hoofd van de bevolking.

Amendement 343
Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. "Energie-
efficiëntiemaatregelen": alle maatregelen 
die gewoonlijk tot controleerbare en 
meetbare of te schatten verbeteringen van 
de energie-efficiëntie leiden;

Or. de

Amendement 344
Giles Chichester

Vuoorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. 'energie-efficiëntiemaatregelen': 
alle maatregelen die normaliter leiden tot 
een controleerbare en meetbare of te 
ramen verbetering van de energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 345
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "Bruto eindverbruik van energie": 
de energiegrondstoffen die geleverd 
worden aan de industrie, het vervoer, de 
huishoudens, de dienstensector inclusief 
de openbare diensten, de land- en 
bosbouw en de visserij, inclusief het 
verbruik van elektriciteit en warmte door 
de energiesector voor het produceren van 
elektriciteit en warmte en inclusief het 
verlies aan elektriciteit en warmte tijdens 
de distributie en de transmissie ¹;
__________________
¹ Richtlijn 2009/28/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en 
houdende wijziging en intrekking van 
Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG, 
artikel 2 f.

Or. de

Amendement 346
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 'eindverbruik van energie': de 
energie die wordt verbruikt in de volgende 
sectoren: industrie, vervoer, commerciële 
en publieke diensten, landbouw/bosbouw, 
visserij, huisvesting en andere. Niet-
energieverbruik, leveranties aan de 
energie-omzettingssector en aan de 
energiesector vallen er niet onder;

Or. en

Amendement 347
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "energie-intensiteit": het 
energieverbruik in verhouding tot een 
indicator van de economische 
bedrijvigheid, zoals het BBP;

Or. fr

Amendement 348
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. 'energie-intensiteit': de verhouding 
tussen een eenheid bruto nationaal 
product en de voor de productie hiervan 
gebruikte energie; 

Or. en

Amendement 349
Adam Gierek
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. "conversie": het proces van de 
omzetting van de ene vorm van energie in 
een andere energievorm of in arbeid;

Or. pl

Motivering

Verschillende conversieprocessen kennen verschillende efficiëntieniveaus.

Amendement 350
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. 'energiebesparingen': een 
hoeveelheid bespaarde energie die wordt 
vastgesteld door het verbruik voor en na 
de invoering van een of meer energie-
efficiëntieverbeteringsmaatregelen te 
meten en/of te ramen, met een correctie 
voor de externe factoren die het 
energieverbruik beïnvloeden;

Or. en

Amendement 351
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. "energiebesparingen": een 
hoeveelheid bespaarde energie die wordt 
vastgesteld door meting en/of raming van 
het verbruik door de eindverbruiker voor 
en na de uitvoering van een of meer 
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maatregelen, met een correctie voor de 
externe factoren die het energieverbruik 
beïnvloeden;

Or. en

Motivering

De definitie van energiebesparingen in Richtlijn 2006/32/EG moet worden gepreciseerd.

Amendement 352
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. 'energiebesparingen': een 
hoeveelheid bespaarde energie die wordt 
vastgesteld door het verbruik voor en na 
de invoering van een of meer energie-
efficiëntieverbeteringsmaatregelen te 
meten en/of te ramen, met een correctie 
voor de externe factoren die het 
energieverbruik beïnvloeden;

Or. en

Amendement 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. 'energiebesparing': een reductie van 
het energieverbruik ten gevolg van de 
uitvoering van energie-
efficiëntiemaatregelen, een 
gedragsverandering of verlaagde 
economische activiteit;

Or. en
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Motivering

Er moet een onderscheid worden aangebracht tussen de termen 'energie-efficiëntie' en 
'energiebesparing'; in het Energie-efficiëntieplan 2011 (COM(2011) 109) wordt dat onderscheid 
goed geformuleerd.

Amendement 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. "energiebesparingen bij het 
eindverbruik": een hoeveelheid bespaarde 
energie die wordt vastgesteld door meting 
en/of raming van het verbruik door de 
eindverbruiker voor en na de uitvoering 
van een of meer maatregelen, met een 
correctie voor de externe factoren die het 
energieverbruik beïnvloeden;

Or. en

Amendement 355
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. 'Energiebesparing bij het 
eindgebruik': de hoeveelheid bespaarde 
primaire energie die wordt vastgesteld 
door meting en/of raming van het
verbruik door de eindgebruiker voor en 
na de uitvoering van één of meer 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie, waarbij de externe 
omstandigheden die het energieverbruik 
beïnvloeden, genormaliseerd worden;

Or. de

Motivering

Aangezien het Europese energiebesparingsdoel als de besparing van primaire energie is 
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gedefinieerd, dient de besparing ook in primaire energie te worden gemeten.

Amendement 356
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. "besparing op het eindverbruik 
van energie": de hoeveelheid waarmee 
het energieverbruik is gedaald,  
vastgesteld door meting en/of raming van 
het verbruik door de eindgebruiker voor 
en na de uitvoering van één of meer 
maatregelen ter verbetering van de 
energieprestaties, waarbij rekening wordt 
gehouden met de externe omstandigheden 
die van invloed zijn op het 
energieverbruik;

Or. fr

Amendement 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 358
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Het gebruik van het verbruik van primaire energie als referentie-eenheid zou een 
brandstofoverschakeling mogelijk maken die weliswaar onder bepaalde omstandigheden zou 
leiden tot een vermindering van de CO2-emissies, maar niet van het energieverbruik zelf. Van 
doorslaggevend belang zijn daarom besparingen op het eindgebruik.

Amendement 359
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 'energie-efficiëntiedienst': een 
overeengekomen taak of taken die tot doel 
heeft/hebben te resulteren in een 
verbetering van de energie-efficiëntie en 
andere overeengekomen prestatiecriteria 
op basis van een contract dat de klant 
toegevoegde waarde biedt doordat het 
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resultaten garandeert. Het bestaat uit een 
energie-audit, identificatie, selectie en 
tenuitvoerlegging van handelingen 
gericht op verbetering van de energie-
efficiëntie, en meting en verificatie van 
energiebesparingen. Er wordt een 
gedocumenteerde beschrijving gegeven 
van het voorgestelde of overeengekomen 
kader voor de handelingen en de follow-
upprocedure. De verbetering van de 
energie-efficiëntie wordt gedurende een 
contractueel vastgelegde periode gemeten 
en geverifieerd door middel van 
contractueel vastgelegde methoden;

Or. en

Amendement 360
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. 'gedeeltelijke, aan energie-
efficiëntiediensten gerelateerde dienst': 
een dienst die slechts bestaat uit 
onderdelen ("componenten") van de 
keten van energie-efficiëntiediensten, 
zoals energie-audits, maar die bedoeld 
zijn om direct of indirect tot een 
verbetering van de energie-efficiëntie te 
leiden;

Or. en

Amendement 361
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. 'aanbieder van energie-
efficiëntiediensten': een natuurlijk of 
rechtspersoon die in de inrichtingen of 
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gebouwen van een eindafnemer energie-
efficiëntiediensten of gedeeltelijke, aan 
energie-efficiëntie gerelateerde diensten 
levert;

Or. en

Amendement 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in artikel 1, lid 
9, van Richtlijn 2004/18/EG;

- " overheidsinstanties": de staat, de 
territoriale lichamen, publiekrechtelijke 
instellingen en verenigingen gevormd 
door een of meer van deze lichamen of 
een of meer van deze publiekrechtelijke 
instellingen;
- "publiekrechtelijke instellingen":  
iedere instelling die:
a) is opgericht met het specifieke doel te 
voorzien in behoeften van algemeen 
belang die niet van industriële of 
commerciële aard zijn en
b) over rechtspersoonlijkheid beschikt en
c) waarvan de activiteiten ofwel in 
hoofdzaak door de staat, de territoriale 
lichamen of andere publiekrechtelijke 
instellingen worden gefinancierd, ofwel 
het beheer onderworpen is aan toezicht 
door deze laatste, ofwel de leden van het 
bestuursorgaan, het leidinggevend of het 
toezichthoudend orgaan voor meer dan de 
helft door de staat, de territoriale 
lichamen of andere publiekrechtelijke 
instellingen zijn aangewezen.
________________
¹ Richtlijn 2004/18/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 maart 2004 
betreffende de coördinatie van de 
procedures voor het plaatsen van 
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overheidsopdrachten voor werken, 
leveringen en diensten (PB L 134 van 
30.4.2004, blz. 114-140).

Or. fr

Amendement 363
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in 
Richtlijn 2004/18/EG, voorzover de 
opdrachtgever een publiekrechtelijk 
orgaan is;

Or. de

Motivering

Er is behoefte aan een duidelijk criterium om de zaken af te grenzen teneinde onnodige 
conflicten uit de weg te gaan.

Amendement 364
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in Richtlijn 
2004/18/EG, met uitzondering van 
openbare instellingen die concurreren op 
een markt en wier budget en 
investeringen niet met overheidsmiddelen 
worden gefinancierd;

Or. en

Amendement 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in Richtlijn 
2004/18/EG en de instellingen, organen, 
bureaus en agentschappen van de 
Europese Unie;

Or. ro

Amendement 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. 'openbare instellingen': 'aanbestedende 
diensten' zoals omschreven in Richtlijn 
2004/18/EG; socialehuisvestingswoningen 
die niet het eigendom van publieke 
autoriteiten zijn, vallen niet onder deze 
definitie;
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Or. en

Amendement 368
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. 'openbare gebouwen': gebouwen die 
het eigendom zijn van openbare 
instellingen en die in gebruik zijn en 
verwarmd of gekoeld worden;

Or. en

Amendement 369
Francisco Sosa Wagner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. 'ingrijpende renovatie': een 
uitgebreide energieherziening van een 
gebouw of een groep gebouwen waarmee 
de energie-efficiëntie met ten minste 75% 
wordt verbeterd ten opzichte van de 
niveaus van voor de renovatie;

Or. es

Motivering

Het is van belang te onderstrepen dat een ingrijpende renovatie de beste oplossing is voor 
gebouwen met slechte energieprestaties om het volledige besparingspotentieel te realiseren (of 
overbodige kosten te verminderen). Hier moet een duidelijke definitie worden gegeven.

Amendement 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. 'kostenoptimaal niveau': het 
energieprestatieniveau van producten of 
diensten dat tijdens de geraamde 
economische levensduur de laagste kosten 
met zich meebrengt, waarbij:
a) de laagste kosten worden vastgesteld 
met inachtneming van de 
energiegerelateerde investeringskosten, 
onderhouds- en bedrijfskosten, indien van 
toepassing, en verwijderingskosten, indien 
van toepassing; en
b) de geraamde economische levensduur 
door elke lidstaat per categorie producten 
of diensten wordt vastgesteld.
Het kostenoptimale niveau ligt binnen de 
bandbreedte van prestatieniveaus waar de 
kosten-batenanalyse voor de geraamde 
economische levensduur positief is. Voor
kostenoptimale niveaus betreffende 
gebouwen en renovaties van gebouwen 
geldt artikel 2, lid 14, van Richtlijn 
2010/13/EU;

Or. en

Motivering

De definitie is afgeleid van de definitie van kostenoptimaal niveau in de richtlijn betreffende de 
energieprestatie van gebouwen.

Amendement 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 'energiebeheersysteem': een reeks van 
onderling verband houdende of op elkaar 
inwerkende elementen van een plan dat een 
energie-efficiëntiedoelstelling en een 
strategie om deze doelstelling te 

5. 'energiebeheerstrategie': een reeks van 
onderling verband houdende of op elkaar 
inwerkende elementen van een plan dat een 
energie-efficiëntiedoelstelling en een 
strategie om deze doelstelling te 



PE475.874v01-00 82/106 AM\882687NL.doc

NL

verwezenlijken vastlegt; verwezenlijken vastlegt;

Or. fr

Amendement 372
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die 
verantwoordelijk is voor het transport van 
energie, met het oog op levering aan de 
eindafnemers en aan de distributiestations 
die energie aan eindafnemers verkopen;

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die 
verantwoordelijk is voor het transport van 
energie, met het oog op levering aan de 
eindafnemers en aan de distributiestations 
die energie aan eindafnemers verkopen, 
met uitzondering van het transport van 
energie door natuurlijke of 
rechtspersonen voor wie productie de 
belangrijkste bedrijfsactiviteit is;

Or. en

Motivering

Natuurlijkse of rechtspersonen voor wie energiedistributie/verkoop niet de belangrijkste 
bedrijfsactiviteit is, moeten worden uitgesloten. Energieproducten van industriesectoren worden 
in de regel gegenereerd als nevenproducten of door terugwinning van energie en brandstoffen, 
en ze worden gebruikt in zusterondernemingen. Producenten die in grotere energie-efficiëntie 
investeren, moeten niet met extra lasten worden belast.

Amendement 373
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die 
verantwoordelijk is voor het transport van 
energie, met het oog op levering aan de 
eindafnemers en aan de distributiestations 

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die 
verantwoordelijk is voor het transport van 
energie, via een netwerk of anderszins, 
met het oog op levering aan de 
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die energie aan eindafnemers verkopen; eindafnemers en aan de distributiestations 
die energie aan eindafnemers verkopen;

Or. en

Amendement 374
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die 
verantwoordelijk is voor het transport van 
energie, met het oog op levering aan de 
eindafnemers en aan de distributiestations 
die energie aan eindafnemers verkopen;

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die als 
belangrijkste doel van zijn activiteiten het 
transport van energie heeft met het oog op 
levering aan de eindafnemers en aan de 
distributiestations die energie aan 
eindafnemers verkopen;

Or. ro

Amendement 375
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, die 
verantwoordelijk is voor het transport van 
energie, met het oog op levering aan de 
eindafnemers en aan de distributiestations 
die energie aan eindafnemers verkopen;

7. 'energiedistributeur': een natuurlijk 
persoon of rechtspersoon, waaronder een 
distributiesysteembeheerder, wiens 
kernactiviteit het is verantwoordelijk te 
zijn voor het transport van energie, met het 
oog op levering aan de eindafnemers en 
aan de distributiestations die energie aan 
eindafnemers verkopen;

Or. de

Motivering

Kleine energiedistributeurs moeten per definitie niet onder de richtlijn vallen.
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Amendement 376
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt;

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt; 
uitgezonderd is de verkoop van energie 
door natuurlijke of rechtspersonen voor 
wie productie de belangrijkste 
bedrijfsactiviteit is;

Or. en

Motivering

Natuurlijkse of rechtspersonen voor wie energiedistributie/verkoop niet de belangrijkste 
bedrijfsactiviteit is, moeten worden uitgesloten. Energieproducten van industriesectoren worden 
in de regel gegenereerd als nevenproducten of door terugwinning van energie en brandstoffen, 
en ze worden gebruikt in zusterondernemingen. Producenten die in grotere energie-efficiëntie 
investeren, moeten niet met extra lasten worden belast.

Amendement 377
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt;

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan 
het netwerk gekoppelde en niet aan het 
netwerk gekoppelde energie aan 
eindafnemers verkoopt;

Or. en

Amendement 378
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt;

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn 
activiteiten met het belangrijkste doel 
uitoefent energie aan eindafnemers te 
verkopen;

Or. ro

Amendement 379
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt;

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt en die 
de contacten met de eindverbruikers 
onderhoudt;

Or. en

Motivering

Bij het benadrukken van de band tussen de detailhandelaar en de eindverbruiker zij erop 
gewezen dat het detailhandelaar is, in plaats van de distributiesysteembeheerder of andere 
betrokkenen, die belast is met het afgeven van de prijssignalen die de klant aanzet tot energie-
efficiënt gedrag.

Amendement 380
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon die 
energie aan eindafnemers verkoopt;

9. 'detailhandelaar in energie': een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon wiens 
kernactiviteit de verkoop van energie aan 
eindafnemers is;
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Or. de

Motivering

Kleine energiedistributeurs moeten per definitie niet onder de richtlijn vallen.

Amendement 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

11. 'aanbieder van energiediensten': een 
natuurlijk of rechtspersoon die in de 
inrichtingen of gebouwen van een 
eindafnemer energiediensten of andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie levert, met inbegrip van 
eigenaar-verhuurders van gebouwen die 
met een collectieve verwarming zijn 
uitgerust;

Or. fr

Amendement 382
András Gyürk

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'energiedienstenonderneming': 
een rechtspersoon die in de gebouwen of 
ruimten van een verbruiker 
energiediensten levert en/of andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie aanbiedt, en daarbij 
een bepaald financieel risico aanvaardt. 
De betaling voor de geleverde diensten is 
geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de 
gerealiseerde verbetering van de energie-
efficiëntie en op de naleving van de 
overige overeengekomen prestatiecriteria;

Or. en
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Amendement 383
Giles Chichester

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'energiedienstenonderneming': 
een rechtspersoon die in de gebouwen of 
ruimten van een verbruiker 
energiediensten levert en/of andere 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie aanbiedt, en daarbij 
een bepaald financieel risico aanvaardt. 
De betaling voor de geleverde diensten is 
geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de 
gerealiseerde verbetering van de energie-
efficiëntie en op de naleving van de 
overige overeengekomen prestatiecriteria;

Or. en

Amendement 384
Catherine Trautmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. "programma's voor 
energieverbruiksaanpassing": een 
samenstel van maatregelen waarmee 
tijdelijk de vraag naar energie kan 
worden verminderd om op de 
voorwaarden van het energieaanbod te 
reageren. De energieverbruiksaanpassing 
maakt samenwerking tussen de 
leverancier en verbruiker mogelijk 
teneinde een vermindering van het 
verbruik te stimuleren bij een 
piekverbruik van energie of om de 
doeltreffende werking van de 
energiewaardeketen te verbeteren;

Or. fr
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Amendement 385
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'demand response': programma's 
die energieverbruikers in staat stellen hun 
vraag naar elektriciteit tijdelijk te 
reduceren in respons op 
aanbodomstandigheden. Demand 
response faciliteert samenwerking tussen 
energieleveranciers en energieverbruikers 
met het oog op een reductie van de vraag 
naar energie op momenten van 
piekbelasting of in respons op 
reductieverzoeken, en verhoogt de 
efficiëntie van de energiewaardeketen;

Or. en

Amendement 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'demand respons-programma': een 
ICT-applicatie die energieconsumenten in 
staat stelt hun vraag naar elektriciteit aan 
te passen aan prijs- en 
aanbodschommelingen;

Or. en

Amendement 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'demand respons'-programma: een 
ICT-applicatie die energieconsumenten in 
staat stelt hun vraag naar elektriciteit aan 
te passen aan prijs- en 
aanbodschommelingen;

Or. en

Amendement 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. 'demand response'-programma's 
stellen energieverbruikers in staat  hun
vraag naar elektriciteit tijdelijk te 
reduceren in respons op 
aanbodomstandigheden. Demand 
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response faciliteert samenwerking tussen 
energieleveranciers en energieverbruikers 
met het oog op een reductie van de vraag 
naar energie op momenten van 
piekbelasting of in respons op 
reductieverzoeken, en verhoogt de 
efficiëntie van de energiewaardeketen;

Or. en

Amendement 390
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze definitie vormt een duidelijk en ambitieus kader voor energie-audits, gebaseerd op 
levensduurkosten en -voordelen in plaats van op eenzijdige en misleidende berekeningen op 
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basis van terugverdienperiodes, die een groot deel van de energiebesparingen op lange termijn 
en de waarde van de tijd-geldwaarde buiten beschouwing laten. Kwalitatief hoogwaardige 
energie-audits stellen de lidstaten ook in de gelegenheid programma's voor 
kwaliteitsverbeteringen voor energieprestatiecertificaten te ontwikkelen, in aanvulling op 
Richtlijn 2010/31/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Amendement 391
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 392
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. 'energie-audit': een systematische 
procedure waarmee afdoende informatie 
wordt verkregen omtrent het huidige 
energiegebruiksprofiel van een gebouw of 

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

groep gebouwen, van een industriële of 
commerciële activiteit of installatie of van 
private of publieke diensten, 
mogelijkheden voor kosteneffectieve 
maatregelen voor een efficiënt 
energiegebruik worden gesignaleerd en 
gekwantificeerd en de resultaten worden 
gerapporteerd;

Or. de

Amendement 393
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De informatie die in artikel 2, lid 12, wordt gevraagd, moet vertrouwelijk blijven om iedere 
concurrentievervalsing tussen actoren in de EU en daarbuiten te voorkomen.

Amendement 394
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. 'uitermate kostenefficiënte 
aanbevelingen': middels een energie-audit 
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geïdentificeerde maatregelen met een 
terugverdienperiode van vijf jaar of 
korter;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het door Thurmes voorgestelde amendement.

Amendement 395
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De definitie moet aansluiten bij de praktijk in de sector. Energieprestatiecontracten worden 
aangeboden en verkocht op basis van de garantie die zij bieden.  Dit moet tot uitdrukking 
worden gebracht. Daarnaast is het zo dat de gegarandeerde besparingen niet alleen van 
financiële aard zijn, maar ook betrekking hebben op de aantallen kilowattuur.

Amendement 396
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bij energieprestatiecontracten is het niet altijd zo dat de investering wordt gedaan door de 
aanbieder van de energiediensten. 

Amendement 398
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Artiel 2 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

De Commissie zou op grond van haar lange voorbereidende werkzaamheden moeten weten dat 
verleners van energiediensten op basis van gegarandeerde, en niet vastgelegde, 
energiebesparingen werken. Verder veranderen de energieprijzen vaak, niet in de laatste plaats 
vanwege ingrijpen door de overheid. Daarom moet ook een afspraak voor besparingen in kWh 
mogelijk zijn.

Amendement 399
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 bis. 'slimme meter': een elektronisch 
apparaat dat het energieverbruik kan 
meten, meer informatie levert dan een 
traditionele meter, en data kan doorgeven 
middels elektronische communicatie. Een 
belangrijk kenmerk van een slimme meter 
is de mogelijkheid van 
tweewegscommunicatie tussen de 
verbruiker en de leverancier/exploitant. 
De slimme meter bevordert daarnaast 
diensten die de voorwaarden creëren voor 
energiebesparingen in het huis. Naast de 
mogelijkheid van tweewegscommunicatie 
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heeft een slimme meter een of alle van de 
overige aanvullende functies zoals 
bedoeld in mandaat M/441 betreffende 
slimme meters, en moet voor de 
doeleinden van deze richtlijn verbonden 
zijn met een interface zoals bedoeld in 
bijlage VI, 1.1;

Or. en

Motivering

Noch Richtlijn 2006/32/EG, noch Richtlijn 2009/72/EG bevat een definitie van slimme meter. De 
definitie hierboven is afkomstig uit de 'interpretatieve nota' bij Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn 
2009/73/EG, en verwijst naar de aanvullende functies van een slimme meter zoals bedoeld in het 
standaardiseringsmandaat M/441 betreffende slimme meters.

Amendement 400
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 ter. 'overzicht': een afrekening waarop 
de hoeveelheid verbruikte energie en de 
kosten daarvan worden aangegeven;

Or. en

Motivering

Een overzicht verschaft de consument informatie. Een overzicht mag niet worden verward met 
een factuur, aangezien sommige consumenten er wellicht de voorkeur aan geven hun betalingen 
over het jaar te spreiden door middel van automatische incasso's of vooruitbetalingen.

Amendement 401
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13 quater. 'factuur': een rekening, met 
het verzoek om te betalen;

Or. en
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Motivering

Een overzicht verschaft de consument informatie. Een rekeningoverzicht mag niet worden 
verward met een factuur, aangezien sommige consumenten er wellicht de voorkeur aan geven 
hun betalingen over het jaar te spreiden door middel van automatische incasso's of 
vooruitbetalingen.

Amendement 402
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. 'warmtekrachtkoppeling': de 
gelijktijdige opwekking in één proces van 
thermische energie en elektrische of 
mechanische energie;

15. 'warmtekrachtkoppeling': de 
gelijktijdige opwekking in één proces van 
thermische energie en elektrische of 
mechanische energie of van een materiële 
stof;

Or. pl

Motivering

Warmtekrachtkoppeling als puur energiegerelateerd proces kan afvalstoffen produceren, zoals 
CO2, of andere stoffen op CO2-basis.

Amendement 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. 'industriële-afvalwarmte': hete 
lucht als onvermijdelijk en niet binnen het 
industrieproces te gebruiken industrieel 
nevenproduct;

Or. en

Amendement 404
Norbert Glante
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Voorstel voor een richtlijn
Article 2 – paragraph 1 – point 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. "afvalwarmte": warmte waarvan 
het ontstaan als nevenproduct van 
industriële en 
elektriciteitsopwekkingsprocessen niet te 
voorkomen is en waarvan in de 
industriële productie of de installatie voor 
elektriciteitsopwekking geen gebruik kan 
worden gemaakt;

Or. de

Motivering

Wijziging om duidelijkheid bij de omzetting van de richtlijn te scheppen.

Amendement 405
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. 'afvalwarmte': thermische energie 
als nevenproduct van een proces waarvan 
de hoofddoelstelling niet de productie van 
warmte is;

Or. en

Amendement 406
Konrad Szymański

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 bis. 'industriële-afvalwarmte': hete 
lucht als onvermijdelijk en niet binnen het 
industrieproces te gebruiken industrieel 
nevenproduct;

Or. en
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Amendement 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

17 ter. 'industriële-afvalwarmte': hete 
lucht als onvermijdelijk en niet binnen het 
industrieproces te gebruiken industrieel 
nevenproduct;

Or. en

Motivering

Deze definitie is nodig ter verduidelijking van de bedoeling van artikel 10.

Amendement 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 409
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25. 'vloeroppervlakte-index': verhouding 
tussen de grondoppervlakte en de 
vloeroppervlakte van het gebouw (m2) in 
een bepaald grondgebied;

25. 'vloeroppervlakte-index': verhouding 
tussen de grondoppervlakte en de 
vloeroppervlakte van het gebouw (m2) in 
een bepaald grondgebied; 
(N.B.: niet van toepassing op de 
Nederlandse tekst).

Or. fr

Amendement 411
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25 bis. 
"warmtekrachtkoppelingspotentieel van 
stedelijke centra": de mogelijkheden voor 
het benutten van afvalwarmte voor 
verwarmings-, technologische of 
koelingsdoeleinden;

Or. pl

Motivering

De verschillende mogelijkheden voor warmtekrachtkoppeling die in het voorstel worden 
beschreven hangen af van de afstand tot de warmtebron en niet zozeer van het aantal en het 
soort van de betrokken verbruikers.
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Amendement 412
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

26. 'efficiënte stadsverwarming en -
koeling': een systeem voor 
stadsverwarming of -koeling dat minstens 
50 % hernieuwbare warmte, afvalwarmte 
of warmte uit WKK of een combinatie 
daarvan gebruikt en een primaire 
energiefactor, zoals vermeld in Richtlijn 
2010/31/EU en berekend overeenkomstig 
de norm EN 15603, van ten hoogste 0,8 
heeft;

Or. de

Motivering

De verwijzing naar de Europese norm waarin de definitie wordt gegeven voor de 
berekeningswijze van de primaire energiefactor zal een steun zijn voor de geharmoniseerde 
omzetting van deze richtlijn. Deze Europese norm werd op basis van een mandaat van de 
Commissie voor de omzetting van de richtlijn inzake de totale energie-efficiëntie van gebouwen 
ontwikkeld. De Commissie doelde destijds op een factor die gelijk is aan of kleiner dan 0,8.

Amendement 413
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr



PE475.874v01-00 102/106 AM\882687NL.doc

NL

Amendement 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different way 
and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition methodology 
of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together with methodology of 
renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling.At the same time defining 
efficient district heating and cooling as using at least 50% renewable, waste or cogenerated heat 
is justified and sufficient. Promotion of cogeneration and waste heat is in line with energy 
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efficiency directive and additional using of renewables can lead to fulfill renewable directive 
targets.

Amendement 416
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 417
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 418
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

26. 'efficiënte stadsverwarming en -
koeling': een systeem voor 
stadsverwarming of -koeling dat minstens 
50 % hernieuwbare warmte, afvalwarmte 
of warmte uit WKK of een combinatie 
daarvan gebruikt en een primaire 
energiefactor, zoals vermeld in Richtlijn 
2010/31/EU, van minstens 0,7 heeft;

Or. pl

Motivering

Met het oog op de hoeveelheden thans verspilde primaire energie moet iedere 
warmtekrachtkoppelingscoëfficiënt boven de 0,7 al als efficiënt worden beschouwd.

Amendement 419
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27. 'ingrijpende renovatie': een renovatie 
waarvan de kosten hoger liggen dan 50 % 
van de investeringskosten voor een nieuwe 
vergelijkbare eenheid in overeenstemming 
met Beschikking 2007/74/EG of waarvoor 
de vergunning verleend in het kader van 
Richtlijn 2010/75/EU moet worden 
aangepast.

27. 'ingrijpende renovatie': een renovatie 
waarvan de kosten hoger liggen dan 50 % 
van de investeringskosten voor een nieuwe 
vergelijkbare eenheid in overeenstemming 
met Beschikking 2007/74/EG of waarvoor 
de vergunning verleend in het kader van 
Richtlijn 2010/75/EU moet worden 
aangepast. Bij gebouwen betekent 
"ingrijpende renovatie" de renovatie van 
een gebouw als bedoeld in artikel 2, lid 
10, van Richtlijn 2010/31/EG.

Or. ro

Amendement 420
Giles Chichester

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

27 bis. 'financiering door een derde 
partij': een contractuele regeling waarbij 
— naast de energieleverancier en de 
begunstigde van de maatregel ter 
verbetering van de energie-efficiëntie —
een derde partij betrokken is die het 
kapitaal voor de maatregel verstrekt en de 
begunstigde een financiële bijdrage 
aanrekent die in verhouding staat tot het 
deel van de energiebesparingen dat wordt 
gerealiseerd ten gevolge van de maatregel 
ter verbetering van de energie-efficiëntie. 
Deze derde partij kan al dan niet een 
leverancier van energiediensten zijn;

Or. en

Amendement 421
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. 'besparingen geboekt op basis van 
in een vroeg stadium genomen 
maatregelen': besparingen die het 
resultaat zijn van maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie die 
in een eerder jaar, maar niet vóór 1995, 
zijn genomen en die in 2016 en daarna 
nog tot besparingen leiden;

Or. en

Amendement 422
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. "early action besparingen": 
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besparingen als gevolg van maatregelen 
van de lidstaten voor een efficiënt 
energiegebruik waarvoor op zijn vroegst 
in 1995 het initiatief werd genomen en die 
minstens tot 2016 van kracht zijn;

Or. de

Amendement 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, Anni 
Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. 'energie-armoede': de situatie 
waarin een onevenredig groot deel van 
het inkomen aan energie moet worden 
uitgegeven. In het bijzonder de situatie 
waarin huishoudens voor energie meer 
dan twee keer het mediane percentage 
voor energiekosten van alle huishoudens 
uitgeven. Bij het berekenen van deze 
uitgaven was de doelstelling het bereiken 
van dezelfde binnenhuistemperatuur als 
in de meerderheid van de nationale 
huishoudens.

Or. en

Motivering

Een deel van de verbetering van de energie-efficiëntie moet ten goede komen aan diegenen die 
zich in een situatie van energie-armoede bevinden. Om dit te kunnen bewerkstelligen, moet het 
concept worden gedefinieerd. De ervaringen die in het VK zijn opgedaan, wijzen op problemen 
indien met een absolut aandeel wordt gewerkt, vandaar dat hier voor een benadering met een 
relatief aandeel is gekozen.


