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Amendement 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Financiering en technische 

ondersteuning
2 bis. Onverminderd de artikelen 107 en 
108 van het VWEU zorgen de lidstaten 
voor financieringsfaciliteiten met het oog 
op het aggregeren van meerdere 
financieringsbronnen, waaronder:
a) financiële bijdragen en boetes in
verband met het niet naleven van de in 
artikel 6 bedoelde verplichtingen,
b) middelen die krachtens artikel 10, lid 3, 
van Richtlijn 2009/29/EG aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen,
c) met EU-projectobligaties gegenereerde 
middelen die aan energie-efficiëntie zijn 
toegewezen,
d) middelen die in het kader van het 
meerjarig financieel kader aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen, in het 
bijzonder middelen van de cohesie- en 
structuurfondsen, en gereserveerde 
Europese financiële instrumenten, 
technische bijstand en financial 
engineering,
e) aan energie-efficiëntie toegewezen 
middelen van de Europese 
Investeringsbank (EIB) en andere 
Europese financiële instellingen, in het 
bijzonder de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
en de ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa (CEB),
f) nationale middelen, waaronder 
middelen van publieke banken en andere 
nationale financiële instellingen.
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2. De financieringsfaciliteiten:
a) gebruiken deze middelen om met 
betrekking tot privékapitaalbronnen, in 
het bijzonder institutionele beleggers, een 
zo groot mogelijk hefboomeffect te 
bewerkstelligen;
b) bieden financiële instrumenten aan 
(bijvoorbeeld leninggaranties voor 
privékapitaal, leninggaranties voor het 
bevorderen van contracten, subsidies,
gesubsidieerde leningen en kredietlijnen 
met betrekking tot energieprestatie) die 
zowel de gevoels-, als de daadwerkelijke 
risico's van energie-efficiëntieprojecten 
reduceren;
c) zijn gekoppeld aan programma's of 
agentschappen die 
energiebesparingsprojecten aggregeren 
en aan kwaliteitsbeoordelingen 
onderwerpen, technische bijstand leveren, 
de markt voor energiediensten bevorderen 
en de vraag bij consumenten naar deze 
diensten aanzwengelen, in 
overeenstemming met artikel 14;
d) stellen middelen ter beschikking voor 
opleidings- en certificeringsprogramma's 
die vaardigheden op het gebied van 
energie-efficiëntie verbeteren en 
accrediteren.
3. De Commissie helpt de lidstaten daar 
waar van toepassing, op verzoek, 
rechtstreeks of via de Europese financiële 
instellingen, bij het opzetten van 
financieringsfaciliteiten en regelingen 
voor technische bijstand met het oog op 
het vergroten van de energie-efficiëntie in 
verschillende sectoren, door steun toe te 
kennen aan de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de verantwoordelijke 
nationale of regionale autoriteiten of 
organen.
4. De Commissie stippelt in samenwerking 
met de EIB een strategie uit om het 
aantrekken van privékapitaal voor de 
financieringsinstrumenten te 
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ondersteunen, bijvoorbeeld door 
specifieke institutionele beleggers beter 
bekend te maken met de 
financieringsfaciliteiten en, uitgaande 
van goede praktijken, richtsnoeren op te 
stellen,

Or. en

Amendement 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Financiering en technische 

ondersteuning
1. Onverminderd de artikelen 107 en 108 
van het VWEU zorgen de lidstaten voor 
financieringsfaciliteiten met het oog op 
het aggregeren van meerdere 
financieringsbronnen, waaronder:
a) financiële bijdragen en boetes in 
verband met het niet naleven van de in 
artikel 6 bedoelde verplichtingen,
b) middelen die krachtens artikel 10, lid 3, 
van Richtlijn 2009/29/EG aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen,
c) met EU-projectobligaties gegenereerde 
middelen die aan energie-efficiëntie zijn 
toegewezen,
d) middelen die in het kader van het 
meerjarig financieel kader aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen, in het 
bijzonder middelen van de cohesie- en 
structuurfondsen, en gereserveerde 
Europese financiële instrumenten, 
technische bijstand en financial 
engineering,
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e) aan energie-efficiëntie toegewezen 
middelen van de Europese 
Investeringsbank (EIB) en andere 
Europese financiële instellingen, in het 
bijzonder de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
en de ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa (CEB),
f) nationale middelen, waaronder 
middelen van publieke banken en andere 
nationale financiële instellingen.
2. De financieringsfaciliteiten:
a)gebruiken deze middelen om met 
betrekking tot privékapitaalbronnen, in 
het bijzonder institutionele beleggers, een 
zo groot mogelijk hefboomeffect te 
bewerkstelligen en hanteren daarbij 
criteria voor de toekenning van middelen 
die waarborgen dat zowel sociale als 
milieudoelstellingen worden 
verwezenlijkt;
b) bieden financiële instrumenten aan 
(bijvoorbeeld leninggaranties voor 
privékapitaal, leninggaranties voor het 
bevorderen van contracten, subsidies, 
gesubsidieerde leningen en kredietlijnen 
met betrekking tot energieprestatie, 
financiering via derden) die zowel de 
gevoels-, als de daadwerkelijke risico's 
van energie-efficiëntieprojecten 
reduceren en ook huishoudens met een 
laag of middeninkomen in staat stellen tot 
een kosteneffectieve renovatie;
c) zijn gekoppeld aan programma's of 
agentschappen die 
energiebesparingsprojecten aggregeren 
en aan kwaliteitsbeoordelingen 
onderwerpen, technische bijstand leveren, 
de markt voor energiediensten bevorderen 
en de vraag bij consumenten naar deze 
diensten aanzwengelen, in 
overeenstemming met artikel 14;
d) stellen middelen ter beschikking voor 
opleidings- en certificeringsprogramma's 
die vaardigheden op het gebied van 
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energie-efficiëntie verbeteren en 
accrediteren;
e) stellen adequate middelen ter 
beschikking ter ondersteuning van de 
sociale dialoog en de vaststelling van 
normen die gericht zijn op het verbeteren 
van de energie-efficiëntie, het waarborgen 
van goede arbeidsomstandigheden en het 
beschermen van de gezondheid en de 
veiligheid op het werk.
3. De Commissie helpt de lidstaten daar 
waar van toepassing, op verzoek, 
rechtstreeks of via de Europese financiële 
instellingen, bij het opzetten van 
financieringsfaciliteiten en regelingen 
voor technische bijstand met het oog op 
het vergroten van de energie-efficiëntie in 
verschillende sectoren.
De Commissie faciliteert de uitwisseling 
van goede praktijken tussen de 
verantwoordelijke nationale of regionale 
autoriteiten of organen, bijv. door middel 
van jaarlijkse bijeenkomsten van de 
regelgevende organen, openbare 
databanken met informatie over de 
uitvoering van maatregelen door de 
lidstaten en landenvergelijkingen.

Or. en

Motivering

Over het voorstel van de rapporteur wordt gunstig geoordeeld. Wijzigingen: 2, a): de criteria 
waaraan bij de toekenning van middelen moet worden voldaan. 2, b): onderstreping dat 
maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie ook ten goede moeten komen aan 
degenen die te lijden hebben onder energiearmoede. 2, e): er moet worden gezorgd voor 
behoorlijke arbeidsomstandigheden voor de mensen die het feitelijke werk doen om de 
energie-efficiëntie te verbeteren. 4) steun voor de uitwisseling van goede praktijken is 
cruciaal en is een van de argumenten voor Europees beleid ter zake.

Amendement 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Artikel 2 bis
Financiering en technische 

ondersteuning
1. Onverminderd de artikelen 107 en 108 
van het VWEU zorgen de lidstaten voor 
financieringsfaciliteiten met het oog op 
het aggregeren van meerdere 
financieringsbronnen, waaronder:
a) financiële bijdragen en boetes in 
verband met het niet naleven van de in 
artikel 6 bedoelde verplichtingen,
b) middelen die krachtens artikel 10, lid 3, 
van Richtlijn 2009/29/EG aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen,
c) met EU-projectobligaties gegenereerde 
middelen die aan energie-efficiëntie zijn 
toegewezen,
d) middelen die in het kader van het 
meerjarig financieel kader aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen, in het 
bijzonder middelen van de cohesie- en 
structuurfondsen, en gereserveerde 
Europese financiële instrumenten, 
technische bijstand en financial 
engineering,
e) aan energie-efficiëntie toegewezen 
middelen van de Europese 
Investeringsbank (EIB) en andere 
Europese financiële instellingen, in het 
bijzonder de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
en de ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa (CEB),
f) nationale middelen, waaronder 
middelen van publieke banken en andere 
nationale financiële instellingen.
2. De financieringsfaciliteiten:
a) gebruiken deze middelen om met 
betrekking tot privékapitaalbronnen, in 
het bijzonder institutionele beleggers, een
zo groot mogelijk hefboomeffect te 



AM\883474NL.doc 9/109 PE475.929v01-00

NL

bewerkstelligen;
b) bieden financiële instrumenten aan 
(bijvoorbeeld leninggaranties voor 
privékapitaal, leninggaranties voor het 
bevorderen van contracten, subsidies, 
gesubsidieerde leningen en kredietlijnen 
met betrekking tot energieprestatie) die 
zowel de gevoels-, als de daadwerkelijke 
risico's van energie-efficiëntieprojecten 
reduceren;
c) zijn gekoppeld aan programma's of 
agentschappen die 
energiebesparingsprojecten aggregeren 
en aan kwaliteitsbeoordelingen 
onderwerpen, technische bijstand leveren, 
de markt voor energiediensten bevorderen 
en de vraag bij consumenten naar deze 
diensten aanzwengelen, in 
overeenstemming met artikel 14;
d) stellen middelen ter beschikking voor 
opleidings- en certificeringsprogramma's 
die vaardigheden op het gebied van 
energie-efficiëntie verbeteren en 
accrediteren;
e) stellen middelen ter beschikking voor 
onderzoek naar en demonstratie en 
versnelde invoering van kleinschalige en 
microtechnologie voor energieproductie 
en optimalisering van de aansluiting van 
de betrokken generatoren op het net;
f) zijn gekoppeld aan programma's die de 
energie-efficiëntie in alle huizen moeten 
bevorderen om energiearmoede te 
voorkomen, en verhuurders ertoe moeten 
aanzetten hun objecten zo energie-
efficiënt mogelijk te maken.
3. De Commissie helpt de lidstaten daar 
waar van toepassing, op verzoek, 
rechtstreeks of via de Europese financiële 
instellingen, bij het opzetten van 
financieringsfaciliteiten en regelingen 
voor technische bijstand met het oog op 
het vergroten van de energie-efficiëntie in 
verschillende sectoren, door steun toe te 
kennen aan de uitwisseling van goede 
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praktijken tussen de verantwoordelijke 
nationale of regionale autoriteiten of 
organen.

Or. en

Amendement 427
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Financiering en technische 

ondersteuning
1. Onverminderd de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag zorgen de lidstaten voor 
financieringsfaciliteiten met het oog op 
het aggregeren van meerdere 
financieringsbronnen, waaronder:
a) financiële bijdragen en boetes in 
verband met het niet naleven van de in 
artikel 6 bedoelde verplichtingen,
b) middelen die krachtens artikel 10, lid 3, 
van Richtlijn 2009/29/EG aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen,
c) met EU-projectobligaties gegenereerde 
middelen die aan energie-efficiëntie zijn 
toegewezen,
d) middelen die in het kader van het 
meerjarig financieel kader aan energie-
efficiëntie zijn toegewezen, in het 
bijzonder middelen van het cohesiefonds, 
de structuurfondsen en het 
plattelandsontwikkelingsfonds, en 
gereserveerde Europese financiële 
instrumenten, technische bijstand en 
financial engineering,
e) aan energie-efficiëntie toegewezen 
middelen van de Europese 
Investeringsbank – zoals het Europees 
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Fonds voor energie-efficiëntie – en 
andere Europese financiële instellingen, 
in het bijzonder de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling en de 
ontwikkelingsbank van de Raad van 
Europa,
f) nationale middelen, waaronder 
middelen van publieke banken en andere 
nationale financiële instellingen.
2. Rekening houdend met de beginselen 
van flexibiliteit en subsidiariteit doen de 
financieringsfaciliteiten het volgende:
a) zij gebruiken deze middelen om met 
betrekking tot privékapitaalbronnen, in 
het bijzonder institutionele beleggers, een 
zo groot mogelijk hefboomeffect te 
bewerkstelligen;
b) zij bieden financiële instrumenten aan 
(bijvoorbeeld leninggaranties voor 
privékapitaal, leninggaranties voor het 
bevorderen van contracten, subsidies, 
gesubsidieerde leningen en kredietlijnen 
met betrekking tot energieprestatie) die 
zowel de gevoels-, als de daadwerkelijke 
risico's van energie-efficiëntieprojecten 
reduceren;
c) zij zijn gekoppeld aan programma's of 
agentschappen die 
energiebesparingsprojecten aggregeren 
en aan kwaliteitsbeoordelingen 
onderwerpen, technische bijstand leveren, 
de markt voor energiediensten bevorderen 
en de vraag bij consumenten naar deze 
diensten aanzwengelen, in 
overeenstemming met artikel 14;
d) zij stellen middelen ter beschikking 
voor opleidings- en 
certificeringsprogramma's die 
vaardigheden op het gebied van energie-
efficiëntie verbeteren en accrediteren;
3. De Commissie helpt de lidstaten daar 
waar van toepassing, op verzoek, 
rechtstreeks of via de Europese financiële 
instellingen, bij het opzetten van 
financieringsfaciliteiten en regelingen 
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voor technische bijstand met het oog op 
het vergroten van de energie-efficiëntie in 
verschillende sectoren, door steun toe te 
kennen aan de uitwisseling van goede 
praktijken tussen de verantwoordelijke 
nationale of regionale autoriteiten of 
organen.

Or. en

Motivering

De rapporteur is terecht van mening dat zonder de nodige financieringsinstrumenten de in 
deze richtlijn voorgestelde maatregelen dode letter zullen blijven en niet tot veel nieuwe 
banen en innovatie leiden. Wij dringen er bij het Europees Parlement op aan om naast de 
door de rapporteur genoemde financieringsbronnen ook te denken aan gelden voor 
plattelandsontwikkeling en energie-efficiëntieprojecten in plattelandsgebieden.

Amendement 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk op 30 juni 2013 stemmen de 
lidstaten in met nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers, op basis van een 
voorstel van de Commissie, met 
inachtneming van de methodologie die is 
uiteengezet in bijlage I bis, teneinde 
ervoor te zorgen dat het streefcijfer van de 
Unie van 20% primaire 
energiebesparingen in 2020 wordt 
gehaald, waartoe hetzij het primaire 
energieverbruik van de EU in 2020 met 
368 Mtoe moet worden verminderd, hetzij 
de energie-intensiteit in de EU in 2020 
moet worden verminderd tot ten hoogste 
104 toe per miljoen euro bruto 
binnenlands product, uitgedrukt in prijzen 
van 2005. De nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers worden uitgedrukt 
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hetzij als een absoluut niveau van 
primaire energiebesparingen, hetzij als 
een absoluut niveau van primair 
energieverbruik in 2020 in verhouding tot 
het geraamde bbp in dat jaar. Daarbij
moet rekening worden gehouden met de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Or. en

Motivering

Om het globale doel te bereiken, lijkt het beter en meer in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel om de nationale streefcijfers aan te scherpen door invoering van een 
duidelijke lastenverdeling, een methodologie voor meting en verificatie (zie amendement op 
art. 3, lid 2 bis) en een sterke rol voor de Commissie (zie amendement op art. 19, lid 2). Dit 
zou de lidstaten meer flexibiliteit geven bij de keuze van hun instrumenten en aansluiten bij 
het verslag-Bendtsen dat het EP op 15 december 2010 heeft aangenomen.

Amendement 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij
rekening houden met het streefcijfer van 
20 % energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 

1. De lidstaten moeten een bindend 
nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
vastleggen, uitgedrukt als een absoluut 
niveau van primair energieverbruik in 
2020, waarvan de Commissie uiterlijk op 
[datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] in kennis moet worden gesteld. 
Bij het bepalen van deze streefcijfers 
worden de in bijlage 0 vermelde 
indicatieve waarden als basis gebruikt en 
wordt rekening gehouden met het 
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artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

streefcijfer van 20 % energiebesparing van 
de Unie. De lidstaten stellen een keten 
voor de verbetering van hun energie-
efficiëntie vast en nemen maatregelen die 
effectief bedoeld zijn om ervoor te zorgen 
dat de verbetering die zij bij hun energie-
efficiëntie bereiken, gelijk is aan of groter 
is dan de in de keten vermelde 
verbetering. De lidstaten mogen ook de 
maatregelen van deze richtlijn nemen, 
alsook de maatregelen die zijn vastgesteld 
om het nationale streefcijfer voor 
energiebesparing te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie. Afwijkingen van de in bijlage 
0 vermelde waarden worden gemotiveerd 
en aan de Commissie meegedeeld.

Or. en

Motivering

Op grond van Richtlijn 2009/28/EG (hernieuwbare energie) moeten de lidstaten aan de hand 
van een verbeteringsketen effectieve maatregelen vaststellen. Deze benadering werkt goed in 
de praktijk en moet daarom ook voor energie-efficiëntie worden gevolgd. Gebleken is dat met 
verplichte streefcijfers resultaten worden behaald, omdat zij het bedrijfsleven 
investeringszekerheid bieden en garanderen dat de politiek er geheel achter staat.

Amendement 430
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

houden met het streefcijfer van 20% 
energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie, alsmede 
maatregelen ter vermindering van de 
afhankelijkheid van geïmporteerde 
energie, ter verhoging van de 
energieproductie uit hernieuwbare 
bronnen en ter vermindering van de CO2-
uitstoot.

Or. de

Motivering

De eenzijdige nadruk op het primaire energieverbruik leidt op een interne markt tot een 
toename van de invoer van energie en dus tot grotere afhankelijkheid. Verder wordt de 
overgang naar een economie op basis van hernieuwbare energie bemoeilijkt. De lidstaten 
moeten daarom ook het finale energieverbruik als referentie kunnen gebruiken. De meeste 
landen buiten de EU (bijv. Japan en China) definiëren energie-efficiëntie als de 
energieproductiviteit van hun economie.

Amendement 431
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor energie-efficiëntie te bereiken zoals 
vastgesteld krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie. Bij de vaststelling van de 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers 
kunnen de lidstaten rekening houden met 
nationale omstandigheden die van invloed 
zijn op de efficiëntie van het primaire 
energieverbruik, zoals veranderingen in 
de in- en uitvoer van energie, de 
ontwikkeling van het biomassagebruik en 
van de wind-, zonne- en andere 
hernieuwbare energie, alsmede de afvang 
en opslag van kooldioxide (CCS).

Or. en

Amendement 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Iedere lidstaat moet garanderen dat zijn
nationaal absoluut niveau van primair 
energieverbruik in 2020 onder het 
streefcijfer ligt dat in de linkerkolom van 
de tabel in bijlage -1 is vermeld. Deze 
verplichte nationale streefcijfers zijn in 
overeenstemming met de doelstelling van 
20 % energiebesparing van de Unie, 
waarvoor een vermindering van het 
primaire energieverbruik in de EU met 
ten minste 368 Mtoe in 2020 vereist is.

Or. en
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Motivering

Bindende streefcijfers zorgen voor politiek engagement. Zij zetten bedrijven aan tot 
investeringen en de lidstaten tot handelen. Er zal een positief effect van uitgaan op de 
economie, de werkgelegenheid en de continuïteit van de energievoorziening. Voor de 
doelstelling van 20% is volgens de Commissie een reductie van het primaire energieverbruik 
van ten minste 368 Mtoe in 2020 nodig.

Amendement 433
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het huidige energie-efficiëntiebeleid wordt verzwakt door een gebrek aan duidelijkheid over 
de omvang van de energiebesparing die elke lidstaat moet realiseren. Er moet een Europese 
methodologie in de richtlijn worden opgenomen waarin staat hoe de nationale streefcijfers 
moeten worden bepaald, om de uitkomst van 20% te garanderen en ervoor te zorgen dat de 
streefcijfers al vanaf het moment dat de richtlijn in werking treedt, bindend worden.

Amendement 434
Konrad Szymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 

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

2020. Bij het bepalen van deze streefcijfers 
moeten zij rekening houden met het 
streefcijfer van 20 % energiebesparing van 
de Unie, de maatregelen van deze richtlijn, 
de maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie. Tevens wordt 
rekening gehouden met maatregelen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en ter verhoging van het 
gebruik van hernieuwbare energie.

Or. fi

Motivering

De primaire energie gebruiken als maatstaf voor energiebesparing is problematisch en botst 
met de doelstellingen van de Europese Unie op het gebied van hernieuwbare energie. Zo kan 
in lidstaten waar het gebruik van bio-energie wordt opgevoerd, het primaire energieverbruik 
toenemen, omdat biobrandstoffen minder energie bevatten dan fossiele brandstoffen.

Amendement 436
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 437
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten moeten een indicatief 
nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
vastleggen, uitgedrukt als een absoluut 
niveau van finaal energieverbruik in 2020. 
Daarbij moeten zij rekening houden met 
het streefcijfer van 20 % meer energie-
efficiëntie van de Unie, de maatregelen in
deze richtlijn en andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in de 
lidstaten en op het niveau van de Unie.

Or. en

Motivering

De nationale indicatieve streefcijfers moeten gebaseerd zijn op het eindverbruik van energie. 
Het primaire energieverbruik kan toenemen als een lidstaat de zelfvoorzieningsgraad 
verbetert door middel van investeringen in koolstofarme oplossingen, zoals de productie van 
kernenergie of hernieuwbare energie of CCS. Investeringen die tot een daling van de energie-
invoer leiden, mogen niet worden bestraft door te kijken naar de primaire energie.

Amendement 438
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk op 30 juni 2013 stellen de 
lidstaten een nationaal energie-
efficiëntiestreefcijfer vast dat gebaseerd is 
op sectoriële energie-
efficiëntiestreefcijfers. Uiterlijk op 
31 december 2012 stelt de Commissie een 
gemeenschappelijke methodologie vast 
voor de berekening van de sectoriële 
energie-efficiëntie. Bij het bepalen van de
streefcijfers moeten de lidstaten rekening 
houden met het streefcijfer van 20 % 
energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Or. en

Amendement 439
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten moeten een indicatief 
nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer 
vastleggen, uitgedrukt als een absoluut 
niveau van primair energieverbruik in 2020 
in verhouding tot het geraamde bbp per 
hoofd van de bevolking in dat jaar. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met de doelstelling van 
de Unie van 20% meer energie-efficiëntie 
in 2020, de maatregelen van deze richtlijn, 
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te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

de maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energie-
efficiëntie te bereiken zoals vastgesteld 
krachtens artikel 4, lid 1, van 
Richtlijn 2006/32/EG en andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie in de lidstaten en op het niveau 
van de Unie. De lidstaten kunnen bij het 
bepalen van de nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers rekening houden 
met hun ontwikkelingsgraad.

Or. en

Amendement 440
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 
bepalen van deze streefcijfers moeten zij 
rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie tegen 
2020 in vergelijking met 2007, hetgeen 
betekent dat het primaire energieverbruik 
van de Unie in 2020 338 Mtoe lager moet 
zijn. Tevens wordt rekening gehouden met
de maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Or. en
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Amendement 441
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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.

Amendement 442
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020, en stellen 
sectoriële verplichtingen en/of een 
verplichting voor eindverbruikers vast 
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20 % energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

(woningen, industrie, tertiair en openbaar 
bestuur) of stimuleren vrijwillige 
overeenkomsten tussen exploitanten. Bij 
het bepalen van deze streefcijfers moeten 
zij rekening houden met het streefcijfer van 
20% energiebesparing van de Unie, de 
maatregelen van deze richtlijn, de 
maatregelen die zijn vastgesteld om het 
nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

Or. en

Motivering

Efficiëntiestreefcijfers moeten zich niet zozeer richten tot energiebedrijven en exploitanten, 
maar tot de eindverbruikers zelf, zodat zij op zoek gaan naar bedrijven met voldoende 
ervaring en technische deskundigheid om diensten ter verbetering van de efficiëntie met 
succes te kunnen verrichten. Aangezien de door de Commissie voorgestelde streefcijfers op 
korte termijn niet bindend worden, past het ons inziens beter in het efficiëntiestreven om 
sectoriële streefcijfers c.q. verplichtingen vast te stellen voor eindverbruikers in woningen, 
industrie, de tertiaire sector en het openbaar bestuur. Daardoor zou de opening van de markt 
voor energiediensten in een stroomversnelling komen, wat essentieel is om het enorme, 
braakliggende potentieel aan energie-efficiëntieoplossingen te benutten.

Amendement 443
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een vermindering van de 
totale energie-intensiteit met 20% in 2020
ten opzichte van de cijfers uit 2010. Bij het 
bepalen van dit streefcijfer moeten zij 
rekening houden met de maatregelen van 
deze richtlijn, de maatregelen die zijn 
vastgesteld om het nationale streefcijfer 
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nationale streefcijfer voor energiebesparing 
te bereiken zoals vastgesteld krachtens 
artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/32/EG 
en andere maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie in de lidstaten en op 
het niveau van de Unie.

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

Or. en

Amendement 444
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 445
Sari Essayah
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fi

Motivering

Als bijvoorbeeld sterker gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen, neemt het 
primaire energieverbruik toe. Op dezelfde wijze leidt vervanging van uit derde landen 
ingevoerde stroom door binnenlandse elektriciteitsopwekking tot een verhoging van het 
primaire energieverbruik. Met het oog op consistente doelstellingen in het energiebeleid moet 
het mogelijk zijn een energie-efficiëntiestreefcijfer vast te stellen op basis van het 
eindverbruik.

Amendement 446
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 
primair energieverbruik in 2020. Bij het 

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

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

Or. de

Motivering

Het moet aan de lidstaten worden overgelaten hoe zij de beoogde besparingen realiseren.

Amendement 447
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 448
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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 
energierekening, wat de mogelijkheid biedt om energiearmoede te bestrijden en –meer in 
algemene zin – de burgers meer koopkracht te geven en de concurrentiepositie van bedrijven 
te verbeteren.

Amendement 449
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 

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

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

Or. fr

Amendement 450
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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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. Daarmee wordt lof toegezwaaid aan hen die voorop 
lopen en anderen het goede voorbeeld geven.

Amendement 451
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 452
Michael Theurer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten moeten een nationaal 
energie-efficiëntiestreefcijfer vastleggen, 
uitgedrukt als een absoluut niveau van 

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

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

Or. de

Amendement 453
Adam Gierek

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de primaire energie-
efficiëntie bij omzetting van fossiele 
brandstoffen lager is dan of gelijk aan 
50%, moeten de industriële verbruikers 
van deze energie, met name in de 
energiesector, op een veiling de rechten 
kopen voor de uitstoot van alle CO2 die 
tijdens het omzettingsproces wordt 
geproduceerd; bij overschrijding van de 
efficiëntiedrempel van 50% zijn de 
emittenten vrijgesteld van de verplichting 
tot aankoop van rechten voor CO2-uitstoot 
voor een percentage dat overeenkomt met 
de globale efficiëntie min 50%.

Or. pl

Motivering

Primaire energie in de vorm van chemische energie wordt meestal omgezet in andere 
energievormen; de exacte efficiëntiegraad is afhankelijk van de bij het proces gehanteerde 
parameters. Een efficiëntiedrempel van 50% is vanuit technologisch oogpunt ambitieus, maar 
de mogelijkheid van vrijstelling van de aankoop van emissierechten zal de belangstelling voor 
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innovatieve methoden voor efficiëntieverhoging aanwakkeren.

Amendement 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten streven ernaar het 
energieverbruik van het bestaande 
gebouwenbestand vóór 31 december 2050 
met 80% te verminderen ten opzichte van 
de niveaus in 2010. Te dien einde 
ontwikkelen de lidstaten als onderdeel van 
de nationale plannen zoals bedoeld in 
artikel 9 van Richtlijn 2010/31/EU, en 
onverminderd lid 1 daarvan, beleid en 
nemen zij maatregelen ter bevordering 
van grondige renovaties van gebouwen, 
met inbegrip van gefaseerde grondige 
renovaties. De lidstaten kunnen besluiten 
de in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde categorieën 
gebouwen niet op te nemen in hun 
routekaarten voor renovatie.

Or. en

Motivering

De benutting van de mogelijkheden voor energiebesparing in het gebouwenbestand en het 
slaan van piketpaaltjes voor 2020 moeten in een langer perspectief worden geplaatst. Alleen 
zo kunnen klimaat- en energie-efficiëntiedoelstellingen met elkaar worden verenigd, zodat we 
op schema blijven voor de streefcijfers en doelen die de EU voor de lange termijn heeft 
vastgesteld. Door nationale routekaarten voor het gehele gebouwenbestand vast te stellen, 
kan elke lidstaat prioriteiten stellen en voor elk segment van het gebouwenbestand 
tussendoelen formuleren.

Amendement 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
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Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen afwijken van 
het bepaalde in de artikelen 4 en 6. Zij 
delen de Commissie de alternatieve of 
aanvullende maatregelen mee die zij 
overeenkomstig artikel 19, lid 2, 
voornemens zijn vast te stellen. De 
lidstaten die kiezen voor alternatieve of 
aanvullende maatregelen, zorgen ervoor 
dat de omvang van de primaire 
energiebesparingen of de vermindering 
van de energie-intensiteit als gevolg van 
deze alternatieve of aanvullende 
maatregelen voldoende is om het 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfer te 
verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Om het globale doel te bereiken, lijkt het beter en meer in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel om de nationale streefcijfers aan te scherpen door invoering van een 
duidelijke lastenverdeling, een methodologie voor meting en verificatie (zie amendement op 
art. 3, lid 1 en 2 bis) en een sterke rol voor de Commissie (zie amendement op art. 19, lid 2). 
Dit zou de lidstaten meer flexibiliteit geven bij de keuze van hun instrumenten en aansluiten 
bij het verslag-Bendtsen dat het EP op 15 december 2010 heeft aangenomen.

Amendement 456
Henri Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen routekaarten op 
met een beschrijving van hun nationale 
strategie voor een aanzienlijke verlaging 



PE475.929v01-00 34/109 AM\883474NL.doc

NL

van het energieverbruik in hun gebouwen 
in de periode tot 2050. De nationale 
routekaarten moeten vóór 1 januari 2014 
(voor openbare gebouwen), vóór 1 januari 
2015 (voor niet voor bewoning bestemde 
particuliere gebouwen) en vóór 1 januari 
2017 (voor woningen) worden 
goedgekeurd. De routekaarten moeten 
daarnaast tussentijdse doelstellingen 
bevatten voor de gemiddelde 
energiebesparing in gebouwen tot 2020, 
2030 en 2040.
De routekaarten worden bij de 
jaarverslagen, als bedoeld in artikel 19, 
lid 1, van de richtlijn, gevoegd.

Or. fr

Amendement 457
Michael Theurer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ten einde de hogere doelstelling 
van de Unie, namelijk een 
energiebesparing van 20%, te 
verwezenlijken, beschikken de lidstaten bij 
de keuze van maatregelen en 
instrumenten over een maximale 
flexibiliteit, zolang deze in 
overeenstemming zijn met artikel 19, lid 2, 
en de beginselen van de ecologische 
markteconomie en rekening wordt 
gehouden met vroegere inspanningen en 
milieuvriendelijk gedrag.

Or. de

Amendement 458
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Elke lidstaat ontwikkelt mechanismen 
om te waarborgen dat zijn bindende 
nationale energiebesparingsstreefcijfer en 
het globale EU-streefcijfer van 20% 
energiebesparing worden gehaald. De 
Commissie beoordeelt deze nationale
mechanismen en stelt waar nodig 
aanpassingen voor. Op 30 juni 2013 zal de 
Commissie beoordelen of de Unie 
waarschijnlijk het streefcijfer van 20 % 
besparing op primaire energie in 2020, wat 
een vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in artikel 
19, lid 4. Als de uitslag van deze 
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beoordeling negatief is, stelt de 
Commissie een combinatie van 
maatregelen vast, waaronder adviezen, 
stimulerende maatregelen, 
waarschuwingen en boetes, om te 
waarborgen dat elke lidstaat een passende 
bijdrage levert aan de verwezenlijking van 
het globale streefcijfer van de EU in 2020.

Or. en

Amendement 460
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 461
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten nemen maatregelen om te 
garanderen dat hun primaire 
energieverbruik gelijk is aan of lager is 
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primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in artikel 
19, lid 4.

dan een jaarlijkse lineaire keten naar het 
in bijlage -1 vermelde streefcijfer voor 
2020.

Or. en

Motivering

Als van tevoren een keten wordt vastgesteld, kan de vooruitgang gemakkelijker worden 
gemeten en worden de benodigde invoerhoeveelheden en de reducties van de 
broeikasgasuitstoot voorspelbaarder.

Amendement 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2013 beoordeelt de 
Commissie of de lidstaten op schema 
liggen bij de verwezenlijking van de in lid 
1 bedoelde nationale streefcijfers, die 
moeten worden gehaald om het streefcijfer 
van de Unie van 20 % besparing op 
primaire energie in 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, te halen. Deze beoordeling 
omvat:
a) de som van de nationale streefcijfers 
waarvan sprake is in lid 1,
b) de evaluatie waarvan sprake is in artikel 
19, lid 4.

Or. en
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Amendement 463
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2015 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20% besparing op primaire 
energie in 2020, aangepast aan de 
economische ontwikkeling, wat een 
vermindering van de energie-intensiteit in 
de EU met niet meer dan 104 Mtoe per 
miljoen euro/bbp, uitgedrukt in prijzen 
van 2005, in 2020 vereist, zal halen, 
daarbij rekening houdend met de som van 
het gewogen gemiddelde van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in artikel 
19, lid 4, alsmede de besparingen op 
primaire energie dankzij o.a. de ETS, de 
richtlijn hernieuwbare energiebronnen en 
de richtlijn ecodesign.

Or. de

Amendement 464
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2016 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk de 
nagestreefde verhoging van de energie-
efficiëntie met 20% ten opzichte van de 
prognoses voor 2020 zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.
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19, lid 4.

Or. de

Motivering

De formuleringen in deze richtlijn moeten zich richten naar de conclusies van de 
staatshoofden en regeringsleiders die op de Europese Raad van maart 2007 werden 
aangenomen.

Amendement 465
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2014 beoordeelt de 
Commissie of de Unie op schema ligt bij 
de verwezenlijking van het streefcijfer van 
20% meer energie-efficiëntie in 2020, 
daarbij rekening houdend met de som van 
de nationale streefcijfers waarvan sprake is 
in lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is 
in artikel 19, lid 4.

Or. en

Amendement 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2014 of op een datum 
waarop actuele, betrouwbare statistieken 
beschikbaar zijn, zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
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het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

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

Or. fi

Motivering

De statistieken die Eurostat samenstelt, lopen twee tot drie jaar achter, zodat zij in 2014 nog 
niet voldoende actueel zullen zijn om een beeld te geven van het effect dat de richtlijn energie-
efficiëntie heeft op een efficiënter energiegebruik.

Amendement 467
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 468
Giles Chichester
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 469
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl

Motivering

De energiebesparing moet worden gerealiseerd door de efficiëntie te verhogen, niet door het 
verbruik te beperken. Er is hier sprake van een gebrek aan logica.
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Amendement 470
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30.06.14 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire of finale energieverbruik in de 
EU met 368 Mtoe in 2020 vereist, zal 
halen, daarbij rekening houdend met de 
som van de nationale streefcijfers waarvan 
sprake is in lid 1 en de evaluatie waarvan 
sprake is in artikel 19, lid 4.

Or. 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 
energierekening, wat de mogelijkheid biedt om energiearmoede te bestrijden en –meer in 
algemene zin – de burgers meer koopkracht te geven en de concurrentiepositie van bedrijven 
te verbeteren.

Amendement 471
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2016 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie op 31 december 2020, wat een 
vermindering van het primaire 
energieverbruik in de EU met 368 Mtoe in 
2020 vereist, zal halen, daarbij rekening 
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nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

houdend met de som van de nationale 
streefcijfers waarvan sprake is in lid 1 en 
de evaluatie waarvan sprake is in artikel 
19, lid 4.

Or. en

Motivering

2014 is te vroeg voor een oordeel over het halen van het streefdoel in 2020. Deze richtlijn 
moet na de goedkeuring in nationaal recht worden omgezet.

Amendement 472
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 30 juni 2015 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. ro

Amendement 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Op 30 juni 2014 zal de Commissie 2. Op 31 december 2013 zal de Commissie 
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beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

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

Or. en

Amendement 474
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Op 31 december 2013 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. en

Amendement 475
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in
artikel 19, lid 4.

Or. en

Amendement 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Europese Raad heeft op 4 februari 2011 verklaard de uitvoering van het EU-streefcijfer 
voor energie-efficiëntie in 2013 te zullen bekijken en zo nodig nadere maatregelen in 
overweging te nemen. De datum 30 juni 2014 valt samen met het einde van het mandaat van 
de Commissie, waardoor nieuwe maatregelen zeer waarschijnlijk 6 tot 12 maanden 
vertraging zullen oplopen.

Amendement 477
Robert Goebbels

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

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

2. Op 31 december 2014 zal de Commissie 
beoordelen of de Unie waarschijnlijk het 
streefcijfer van 20 % besparing op primaire 
energie in 2020, wat een vermindering van 
het primaire energieverbruik in de EU met 
368 Mtoe in 2020 vereist, zal halen, daarbij 
rekening houdend met de som van de 
nationale streefcijfers waarvan sprake is in 
lid 1 en de evaluatie waarvan sprake is in 
artikel 19, lid 4.

Or. de

Motivering

De richtlijn wordt op zijn vroegst in 2012 goedgekeurd en zal pas 12 maanden later, d.w.z. in 
2013, zijn omgezet. Het is daarom verstandig de Commissie voldoende tijd te geven voor een 
beoordeling van de gevolgen van de omzetting in nationaal recht.

Amendement 478
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie wordt verzocht een 
voor de gehele EU uniforme methodologie 
voor de berekening van energie-
efficiëntieverhogingen te presenteren, 
waarbij wordt uitgegaan van economische 
indicatoren als de bruto toegevoegde 
waarde.

Or. de

Motivering

Tot dusverre heeft de Commissie energie-efficiëntieverhogingen en absolute 
energiebesparingen gelijkgesteld, wat geen adequate benadering is. Juist in energie-
intensieve bedrijfstakken kan een productieverhoging tot een toename van het totale 
energieverbruik leiden, hoewel er tegelijk vooruitgang wordt geboekt op het gebied van de 
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energie-efficiëntie. Door een verplichting om het totale energieverbruik te verlagen, zou de 
productie worden afgeknepen en de economische groei worden afgeremd.

Amendement 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk op 31 december 2013 stelt 
de Commissie, middels gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 18, 
een gemeenschappelijke, kosteneffectieve 
methodologie vast om de 
energiebesparingen en de ontwikkeling 
van de energie-intensiteit te controleren 
en te verifiëren, zodat de inspanningen 
van de lidstaten op een gelijkwaardige 
basis kunnen worden gekwantificeerd
door gebruik te maken van beschikbare 
statistische indicatoren.

Or. en

Motivering

Om het globale doel te bereiken, lijkt het beter en meer in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel om de nationale streefcijfers aan te scherpen, o.a. door invoering van 
een methodologie voor meting en verificatie. Dit zou aansluiten bij het verslag-Bendtsen dat 
het EP op 15 december 2010 heeft aangenomen.

Amendement 480
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk op 31 december 2014 stelt
de Commissie, middels een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 18, een 
gemeenschappelijke, kosteneffectieve 
methodologie vaststellen om de energie-
efficiëntie per hoofd van de bevolking te 
controleren, zodat de inspanningen van 
de lidstaten op een gelijkwaardige basis 
kunnen worden gekwantificeerd door 
gebruik te maken van beschikbare 
statistische indicatoren.

Or. en

Amendement 481
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In geval van een negatieve uitslag 
van de beoordeling legt de Commissie 
uiterlijk op 30 juni 2014 elke lidstaat een 
afzonderlijk bindend energie-
efficiëntiestreefcijfer op, dat gebaseerd is 
op de overeenkomstig artikel 1, lid 1, 
vastgestelde nationale energie-
efficiëntiestreefcijfers en de door de 
lidstaten verstrekte specifieke informatie.

Or. en

Amendement 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Commissie dient op het moment 
van presentatie van de beoordeling een 
wetgevingsvoorstel in voor invoering van 
bindende landenspecifieke streefcijfers 
voor de energie-efficiëntie, indien uit de 
beoordeling blijkt dat de Unie als geheel 
haar streefcijfer waarschijnlijk niet zal 
halen.

Or. en

Amendement 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

Renovatie van gebouwen

1. De lidstaten streven ernaar het 
energieverbruik van het bestaande 
gebouwenbestand vóór 31 december 2050 
met 80% te verminderen ten opzichte van 
de niveaus in 2010.
2. Als onderdeel van de nationale plannen 
zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 
2010/31/EU, en onverminderd lid 1 
daarvan, ontwikkelen de lidstaten beleid 
en nemen zij maatregelen ter bevordering 
van grondige renovaties van gebouwen, 
met inbegrip van gefaseerde grondige 
renovaties. 
3. Uiterlijk op 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten de in lid 2 bedoelde nationale 
plannen op en maken deze bekend. Deze 
plannen omvatten tenminste:
a) een lijst van gebouwen, uitgesplitst 
naar categorieën van gebouwen,



PE475.929v01-00 50/109 AM\883474NL.doc

NL

b) doelstellingen voor grondige renovatie 
voor 2020, 2030 en 2040, uitgesplitst naar 
categorieën van gebouwen. Deze 
doelstellingen stroken met de in lid 1 
bedoelde langetermijndoelstelling,
c) maatregelen voor het aanpakken van 
sociale, technische en financiële 
uitdagingen in de gebouwensector,
d) maatregelen die waarborgen dat 
huurders niet financieel worden gestraft.

4. De lidstaten kunnen besluiten om ten 
aanzien van de volgende categorieën 
gebouwen geen eisen als bedoeld in de 
leden 1, 2 en 3 vast te stellen of toe te 
passen:
a) gebouwen die officieel beschermd zijn 
als onderdeel van een daartoe 
aangewezen omgeving, dan wel vanwege 
hun bijzondere architectonische of 
historische waarde, voor zover de 
toepassing van bepaalde minimumeisen 
inzake energieprestaties hun karakter of 
aanzicht op onaanvaardbare wijze zou 
veranderen;
b) gebouwen die worden gebruikt voor 
erediensten en religieuze activiteiten;
c) tijdelijke gebouwen die niet langer dan 
twee jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet 
voor bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 
sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;
d) voor bewoning bestemde gebouwen die 
worden gebruikt of bestemd zijn voor 
gebruik gedurende hetzij minder dan vier 
maanden per jaar, hetzij een beperkte 
periode per jaar waarin het verwachte 
energieverbruik minder is dan 25% van 
wat bij gebruik gedurende het gehele jaar 
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het verbruik zou zijn;
e) alleenstaande gebouwen met een totale 
bruikbare vloeroppervlakte van minder 
dan 50 m2.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat grondige 
renovaties en gefaseerde grondige 
renovaties het eerst worden uitgevoerd in 
gebouwen, zowel gebouwen met een 
commerciële als een residentiële 
bestemming, met de slechtste 
energieprestatie.
6. De lidstaten zorgen ervoor dat grondige 
renovaties het eerst worden uitgevoerd in 
gebouwen met de slechtste 
energieprestatie die het eigendom zijn van 
of gebruikt worden door 
overheidsdiensten.

Or. en

Amendement (met uitzondering van lid 4) komt overeen met amendement 13 in het 
ontwerpverslag (FdR 878374).

Amendement 484
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis

1. De lidstaten streven ernaar de totale 
energielevering aan of het finale 
energieverbruik van het bestaande 
gebouwenbestand tegen 31 december 
2050 te reduceren met 80% ten opzichte 
van de niveaus van 2010.
2. Als onderdeel van de nationale plannen 
zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 
2010/31/EU, en onverminderd lid 1 
daarvan, ontwikkelen de lidstaten beleid 
en nemen zij maatregelen om een 
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cumulatieve verbetering van de 
energieprestaties van het gehele 
gebouwenbestand te bewerkstelligen.
3. Uiterlijk op 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten de in lid 2 bedoelde nationale 
plannen op en maken deze bekend. Deze 
plannen omvatten tenminste:
a) een lijst van gebouwen, uitgesplitst 
naar categorieën van gebouwen,
b) doelstellingen voor de vermindering 
van de gemiddelde energielevering aan of 
het finale energieverbruik van hun 
gebouwenbestand voor 2020, 2030 en 
2040, uitgesplitst naar categorieën van 
gebouwen. Bij de geleverde energie 
worden de in bijlage I, punt 3, van 
Richtlijn 2010/31/EU vermelde aspecten 
in aanmerking genomen. Deze 
doelstellingen stroken met de in lid 1 
bedoelde langetermijndoelstelling,
c) maatregelen voor het aanpakken van 
sociale, technische en financiële 
uitdagingen in de gebouwensector,
d) maatregelen die waarborgen dat 
huurders niet financieel worden gestraft.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat in elke 
categorie gebouwen grondige renovaties 
het eerst worden uitgevoerd in de 
gebouwen met de slechtste 
energieprestatie.

Or. en

Amendement 485
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
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Renovatie van gebouwen
1. De lidstaten streven ernaar het 
energieverbruik van bestaande gebouwen 
in 2050 te reduceren met 80% ten opzichte 
van de verbruiksniveaus van 2010.
2. Als onderdeel van de nationale plannen 
zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 
2010/31/EU, en onverminderd lid 1 
daarvan, ontwikkelen de lidstaten beleid 
en nemen zij maatregelen om 
verbeteringen in de globale energie-
efficiëntie van hun gebouwenbestand te 
bewerkstelligen.
3. Uiterlijk op 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten de in lid 2 bedoelde nationale 
plannen op en maken deze bekend. Deze 
plannen omvatten ten minste:
a) een lijst van gebouwen, uitgesplitst 
naar categorieën van gebouwen;
b) doelstellingen voor de vermindering 
van het gemiddelde energieverbruik van 
hun gebouwenbestand voor 2020, 2030 en 
2040, uitgesplitst naar categorieën van 
gebouwen. Deze doelstellingen stroken 
met de in lid 1 bedoelde 
langetermijndoelstelling;
c) maatregelen voor het aanpakken van 
sociale, technische en financiële 
uitdagingen in de gebouwensector;
d) maatregelen die waarborgen dat 
huurders niet financieel worden gestraft.
4. De lidstaten zien erop toe dat een 
grondige renovatie prioritair plaatsvindt 
in de gebouwen met de slechtste 
energieprestatie.

Or. es

Motivering

Vermindering van het energieverbruik in de gebouwen in de EU met 80% zal er in 
aanzienlijke mate toe bijdragen dat het doel, een koolstofarme economie in 2050, kan worden 
gehaald. Een langetermijndoelstelling in combinatie met gemakkelijk te begrijpen, 
pragmatische tussendoelen biedt de lidstaten steun bij de vaststelling van hun prioriteiten en 



PE475.929v01-00 54/109 AM\883474NL.doc

NL

verleent hun tegelijk de nodige flexibiliteit. Er moet absoluut worden begonnen met de 
gebouwen waar de grootste energiebesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Amendement 486
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Renovatie van gebouwen

Als integrerend onderdeel van hun 
nationale plannen, zoals bedoeld in 
artikel 9, bevorderen de lidstaten beleid en 
nemen zij passende maatregelen om de 
renovatie van gebouwen te stimuleren. 
Deze plannen omvatten ten minste:
a) een lijst van gebouwen, uitgesplitst 
naar categorieën van gebouwen;
b) maatregelen om aan technische en 
regelgevende vereisten te voldoen;
c) financiële stimulansen in de 
bouwsector, waaronder 
belastingverlagingen, lagere btw-tarieven 
voor renovatiewerk en leningen met een 
lage rente, bijv. ecoleningen, waarbij een 
lening voor tien jaar tegen 0% tot een 
maximum van 30.000 euro kan worden 
verstrekt aan iedereen die kan aantonen 
ten minste twee van de volgende 
maatregelen te hebben genomen: 
verhoging van de energie-efficiëntie van 
dakbedekking en vloeren of van 
buitenmuren of ramen, buitendeuren en 
zonweringen, vervanging van 
verwarmings- of warmwatertoestellen en 
-systemen, installatie van verwarmings-
en elektriciteitsopwekkende toestellen en 
systemen die hernieuwbare of 
gelijkwaardige bronnen gebruiken, 
installatie van warmwatertoestellen en 
-systemen die hernieuwbare of 
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gelijkwaardige bronnen gebruiken;
d) maatregelen die waarborgen dat 
eigenaren en/of huurders niet financieel 
worden gestraft.

Or. it

Amendement 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Langetermijndoelstelling voor 

energiebesparing
1. De lidstaten stellen plannen op met het 
oog op het opvoeren van de 
energiebesparing in de periode 2020-
2050. De lidstaten stellen in coördinatie 
met de Commissie streefcijfers voor de 
energiebesparing vast als onderdeel van 
het Europese energiebeleid.
2. Uiterlijk op 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten de in lid 1 bedoelde nationale 
plannen op en maken deze bekend. Deze 
plannen omvatten tenminste:
a) een lijst van gebouwen, uitgesplitst 
naar categorieën van gebouwen,
b) een inventaris van de gebouwen die in 
het bezit van overheidsorganen zijn, met 
opgave van het vloeroppervlak in m2 en de 
energieprestatie van elk gebouw,
c) streefcijfers voor de energiebesparing 
in 2020, 2030 en 2040 met gedetailleerde 
plannen waarin de maatregelen ter 
verwezenlijking van deze streefcijfers 
alsmede de streefcijfers voor verschillende 
sectoren staan vermeld. Deze 
doelstellingen stroken met de in lid 1 
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bedoelde langetermijndoelstelling,
d) maatregelen voor het aanpakken van 
sociale, op het gebied van gezondheid en 
veiligheid gelegen, technische en 
financiële uitdagingen in de 
gebouwensector,
e) maatregelen die waarborgen dat 
huurders niet financieel worden gestraft,
f) maatregelen ter bestrijding van 
energiearmoede.

Or. en

Motivering

Getracht moet worden ook na 2020 de vruchten te plukken van een verbeterde energie-
efficiëntie. Een eerste stap in die richting bestaat in het schetsen van plannen en het 
vaststellen van streefcijfers.

Amendement 488
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Gebouwen

1. De lidstaten stellen nationale 
actieplannen op om het energieverbruik 
van het gebouwenbestand substantieel te 
verminderen. Aan de hand van de 
nationale streefcijfers voor 
energiebesparing en het bepaalde in 
artikel 3 en bijlage I bepalen de lidstaten 
welk aandeel van de in deze nationale 
streefcijfers vermelde energiebesparing 
door middel van maatregelen in de 
gebouwensector moet worden 
verwezenlijkt.
2. Uiterlijk op 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten de in lid 1 bedoelde nationale 
actieplannen op en maken deze bekend. 
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Deze plannen omvatten tenminste:
a) doelstellingen voor de vermindering 
van het finale energieverbruik van het 
gebouwenbestand in 2020, 2025 en 2030. 
Deze doelstellingen sluiten aan bij het in 
de gebouwensector te realiseren aandeel 
aan energiebesparing, zoals bepaald door 
de lidstaat overeenkomstig lid 1. Het 
actieplan bevat ook 
langetermijndoelstellingen voor 2040 en 
2050. Voor de meting van het 
energieverbruik worden de in bijlage I, 
punt 3, van Richtlijn 2010/31/EU 
vermelde aspecten in aanmerking 
genomen.
b) Bij nieuwe gebouwen ondersteunen en 
faciliteren de nationale actieplannen de 
uitvoering van artikel 9 van Richtlijn 
2010/31/EU.
c) Bij bestaande gebouwen voorzien de 
nationale actieplannen in een 
vermindering van het energieverbruik van 
het gebouwenbestand door middel van 
grondige en gefaseerde renovaties en 
kennen prioriteit toe aan de gebouwen 
met de slechtste energieprestatie.
d) De nationale plannen omvatten 
maatregelen voor financiering en 
opleiding om de verwezenlijking van de 
onder a) vermelde doelstellingen te 
ondersteunen.
3. Bij gebouwen van bijzonder 
architectonisch of historisch belang die op 
grond van de toepasselijke wetgeving door 
nationale instanties zijn aangewezen, 
dienen energie-efficiëntiemaatregelen 
zodanig te worden uitgevoerd dat de 
bijzondere kenmerken van deze gebouwen 
bewaard blijven. 

Or. en

Amendement 489
Gunnar Hökmark
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties Schrappen
1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3 % van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties, wordt 
gerenoveerd om aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties te voldoen die 
door de betrokken lidstaat zijn vastgelegd 
op grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU. Deze 3 % wordt berekend op 
de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, 
die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 
van Richtlijn 2010/31/EU.
2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking te laten 
komen voor hun jaarlijkse 
renovatiepercentage alsof deze 
oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.
3. Voor de toepassing van lid 1 stellen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 
inventaris op van de gebouwen die in het 
bezit zijn van hun overheidsinstanties, en 
maken deze openbaar, waarin het 
volgende wordt vermeld:
a) de vloeroppervlakte in m2; en 
b) de energieprestaties van elk gebouw.
4. De lidstaten sporen alle 
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overheidsinstanties ertoe aan:
a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen, dat op zichzelf staat of deel 
uitmaakt van een breder klimaat- of 
milieuplan, met specifieke doelstellingen 
inzake energiebesparing, om de energie-
efficiëntie van de betrokken 
overheidsinstantie voortdurend te 
verbeteren;
b) een energiebeheersysteem in te voeren 
als onderdeel van de uitvoering van hun 
plan.

Or. en

Amendement 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
overheidssector vanaf 1 januari 2014 
systematisch kostenefficiënte en 
anderszins adequate maatregelen kan 
nemen om energie te besparen en 
efficiënter met energie om te gaan. 
Daartoe kunnen nationale programma's 
worden opgezet of afspraken worden 
gemaakt ter bevordering van 
energieaudits van gebouwen die eigendom 
zijn van hun overheidsinstanties, of 
energieaudits van hun andere activiteiten, 
die de basis vormen voor aan te brengen 
verbeteringen. Voorbeelden van 
kostenefficiënte maatregelen zijn 
bevordering van de verbruikscontrole, 
gebruik van systemen voor energiebeheer 
en zorgen voor efficiënter ruimtegebruik.

Or. fi
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Motivering

De richtlijn energie-efficiëntie moet ook de rentabiliteit van maatregelen bevorderen. Gezien 
hun overheidsfinanciën kunnen de lidstaten het zich niet veroorloven zinloze, niet 
kostenefficiënte aanpassingen in gebouwen te financieren. Het is wenselijk om grootscheepse 
verbeteringen van de energie-efficiëntie te combineren met het normale basisonderhoud dat 
tijdens de gebruiksduur van een gebouw moet plaatsvinden.

Amendement 491
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om ertoe bij te dragen dat de nationale 
streefcijfers voor energiebesparing 
worden gehaald en het bepaalde in artikel 
3 en bijlage I wordt nageleefd, schrijven 
de lidstaten voor openbare gebouwen 
streefcijfers voor de vermindering van het 
energieverbruik en maatregelen voor 
energiebesparing voor die voor een 
ambitieuze verbetering van de 
energieprestatie van gebouwen in 
overheidsbezit zorgen, rekening houdend 
met de kostenefficiëntie en 
energiebesparingsmaatregelen in andere 
sectoren.

Or. en

Amendement 492
Michael Theurer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
de door de Unie nagestreefde primaire 
energiebesparing van 20% tot 2020 wordt 
gerealiseerd, en kunnen zij te dien einde 
vanaf 1 januari 2014 maatregelen nemen 
om de energie-efficiëntie van gebouwen 
die eigendom zijn van hun 
overheidsinstanties, overeenkomstig het in 
artikel 3, lid 1, bepaalde nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfer te verhogen 
om aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU.

Or. de

Amendement 493
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU kunnen de lidstaten ter 
verwezenlijking van de in artikel 1 
respectievelijk artikel 3 genoemde 
doelstellingen maatregelen nemen die 
verder gaan dan de in artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU gestelde 
minimumeisen om de energie-efficiëntie 
van gebouwen die eigendom zijn van hun 
overheidsinstanties, te verhogen.
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vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, 
die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 
van Richtlijn 2010/31/EU.

Or. de

Amendement 494
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
1,5% van de totale verwarmde 
vloeroppervlakte die eigendom is van hun 
overheidsinstanties, wordt gerenoveerd om 
aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU, 
mits de overheidsbegrotingen ruimte 
bieden en een toereikende financiering 
gegarandeerd is en mits de financiering 
van andere belangrijke taken van de 
gemeenten, zoals onderwijs en sociaal 
beleid, niet in gevaar komt. Deze 1,5%
wordt berekend op de totale verwarmde 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m², die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU
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Or. de

Motivering

Gebouwen die niet worden verwarmd (bijv. bepaalde opslagruimten) moeten worden 
vrijgesteld van verplichte renovatie om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Amendement 495
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3 % van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties, wordt 
gerenoveerd om aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties te voldoen die 
door de betrokken lidstaat zijn vastgelegd 
op grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU. Deze 3 % wordt berekend op 
de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 1 
januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU. Als alternatief voor de 
renovatie-eis van 3% kan een even grote 
verbetering van de energie-efficiëntie 
worden gerealiseerd met andere 
maatregelen die in het bestaande 
gebouwenbestand worden uitgevoerd, 
maar in dat geval moet van de 3% de 
toename van het energieverbruik worden 
afgetrokken die een gevolg is van 
ventilatie-installaties die worden 
aangebracht om te voldoen aan de eisen 
inzake de luchtkwaliteit in afgesloten 
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ruimten.

Or. fi

Motivering

Uit een oogpunt van kosteneffectiviteit moeten verbeteringen worden uitgevoerd in het kader 
van het basisonderhoud en moet de energiebesparende renovatie worden geïntegreerd in de 
vereiste fundamentele renovatie van gebouwen. Ventilatievoorzieningen die worden 
geïnstalleerd om te voldoen aan de eisen inzake de luchtkwaliteit in afgesloten ruimten, 
zorgen voor een hoger energieverbruik. Als er strengere eisen worden gesteld aan de energie-
efficiëntie, veronderstelt dit ook dat er wordt geïnvesteerd in vochtigheidsbeheersing om 
vocht- en schimmelproblemen te voorkomen.

Amendement 496
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Om het in artikel 3 bis bedoelde 
nationale plan uit te voeren, zorgen de 
lidstaten er onverminderd artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU voor dat vanaf 1 
januari 2014 jaarlijks ten minste 3% van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van of gebruikt wordt door
overheidsinstanties, grondig of grondig 
gefaseerd wordt gerenoveerd.

Onder "grondige renovatie"wordt 
verstaan een opknapbeurt waardoor het 
primaire energieverbruik van een gebouw 
met ten minste 40% wordt verminderd ten 
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opzichte van de niveaus van voor de 
renovatie.
De energieprestatie van het gebouw wordt 
berekend volgens de methodologie die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 3 van 
Richtlijn 2010/31/EU hebben ontwikkeld.
Waar van toepassing moet bij een 
grondige renovatie (en grondige 
gefaseerde renovatie) rekening worden 
gehouden met de schil van het gebouw, de 
installaties, het functioneren en het 
onderhoud van het gebouw en het gedrag 
van de consument.

Or. en

Amendement 497
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 de gebouwen die 
eigendom zijn van hun overheidsinstanties 
op alle bestuursniveaus, zodanig grondig 
worden gerenoveerd dat het totale 
jaarlijkse energieverbruik elk jaar met 3% 
wordt verminderd ten opzichte van het 
voorgaande jaar, om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3 % wordt 
berekend op het totale jaarlijkse 
energieverbruik van het gebouw en geldt 
voor gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 1 
januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
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energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

Or. en

Amendement 498
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 499
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 
3% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van of wordt gebruikt door
hun overheidsinstanties, - met prioriteit 
voor openbare gebouwen waarin door 
verbetering van de energie-efficiëntie de 
grootste energiebesparing kan worden 
gerealiseerd - wordt gerenoveerd om aan 
de minimumeisen inzake energieprestaties 
te voldoen die door de betrokken lidstaat 
zijn vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 3% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Amendement 500
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. it

Amendement 501
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

Or. de

Motivering

De in artikel 4, lid 1, gestelde eisen mogen niet gelden voor ruimtes/vloeroppervlak waarvoor 
geen verwarmings- en/of koelproces vereist is.

Amendement 502
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU stellen de lidstaten specifieke 
renovatiedoelstellingen vast die aansluiten 
bij hun nationale actieplannen voor 
energie-efficiëntie. De 
renovatiedoelstelling heeft betrekking op 
de totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties en jaarlijks 
moet worden gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. De 
renovatiedoelstelling wordt berekend op 
de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 1 
januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

Or. en



PE475.929v01-00 70/109 AM\883474NL.doc

NL

Amendement 503
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3% van de 
totale vloeroppervlakte van de openbare 
gebouwen die eigendom zijn van de 
centrale overheid, wordt gerenoveerd om 
aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU. 
Deze 3% wordt berekend op de totale 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 500 m2 en na 1 juli 2015 van meer 
dan 250 m2, die in het bezit zijn van de 
centrale overheid van de betrokken lidstaat 
en die op 1 januari van ieder jaar niet 
voldoen aan de nationale minimumeisen 
inzake energieprestaties, zoals vastgelegd 
op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Amendement 504
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

3 % van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd.

Or. en

Motivering

In dit artikel moet worden terugverwezen naar het voorgestelde artikel 3 bis. Er is geen reden 
om bij de berekening van de doelstelling niet alle openbare gebouwen in aanmerking te 
nemen. Het staat de autoriteiten dan nog steeds vrij te bepalen welke gebouwen worden 
gerenoveerd.

Amendement 505
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 het 
eindverbruik van energie voor de 
gebouwen die eigendom zijn van of in 
gebruik door hun overheidsinstanties, elk 
jaar met 3% wordt verminderd.
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vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, 
die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 
van Richtlijn 2010/31/EU.

Or. fr

Amendement 506
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU zorgen de lidstaten 
ervoor dat vanaf 1 januari 2014 elke vier 
jaar 8% van de totale vloeroppervlakte die 
eigendom is van hun overheidsinstanties, 
wordt gerenoveerd om aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties te 
voldoen die door de betrokken lidstaat zijn 
vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU. Deze 8% wordt 
berekend op de totale vloeroppervlakte van 
de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 500 m2 en 
na 31 december 2018 van meer dan 250 
m2, die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en
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Amendement 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 508
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
de energie-efficiëntie van de gebouwen 
die eigendom zijn van hun 
overheidsinstanties, in 2020 met 20% is 
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gerenoveerd om aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties te voldoen die 
door de betrokken lidstaat zijn vastgelegd 
op grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU. Deze 3 % wordt berekend op 
de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, 
die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 
van Richtlijn 2010/31/EU.

toegenomen.

Or. ro

Amendement 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement waarmee artikel 3, lid 1 bis (nieuw), wordt ingevoegd.

Amendement 510
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 511
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 512
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 elk jaar gemiddeld 
ten minste 2% van de totale 
vloeroppervlakte die eigendom is van hun 
overheidsinstanties, wordt gerenoveerd om 
aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU. 



AM\883474NL.doc 77/109 PE475.929v01-00

NL

de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 1 
januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

Deze 2% wordt berekend op de totale 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m2, die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Gezien de beperkte begrotingsruimte zou een renovatiepercentage van 3% met de nodige 
aanloopinvesteringen de overheidsbegrotingen te zwaar belasten.

Amendement 513
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU passen de lidstaten een van 
beide bepalingen onder a) en b) toe:
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a) Uiterlijk op 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een inventaris op van de 
gebouwen die in het bezit zijn van hun 
overheidsinstanties, en maken deze 
openbaar, waarin het volgende wordt 
vermeld:
- de vloeroppervlakte in m2, en
- de energieprestatie van elk gebouw.
Vanaf 1 januari 2014 zorgen de lidstaten 
ervoor dat jaarlijks 3% van de totale 
vloeroppervlakte die eigendom is van de 
nationale overheid, wordt gerenoveerd om 
aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU. 
Deze 3% wordt berekend op de totale 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m2, die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

De lidstaten kunnen het teveel aan 
gerenoveerde vloeroppervlakte in een 
bepaald jaar in aanmerking laten komen 
voor hun jaarlijkse renovatiepercentage 
alsof deze oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd.
b) Vanaf 1 januari 2014 zorgen de 
lidstaten voor de renovatie van de 
gebouwen van meer dan 250 m2 die in het 
bezit van de nationale overheid zijn en 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties 
die overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU zijn vastgesteld om een 
optimale kosten-batenverhouding te 
bereiken, waarbij gestreefd moet worden 
naar een vermindering van het 
energieverbruik met ten minste 40% in de 
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periode tot 2020.

Or. fr

Motivering

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application. Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts. Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers 
une réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments 
publics sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer 
nécessairement un rythme annuel régulier. De plus, le champ d'application devrait être 
restreint. Il conviendrait de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de 
l’Etat, les bâtiments appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements 
sociaux.

Amendement 514
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
uiterlijk op 1 januari 2021 21% van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties, is gerenoveerd 
om aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU. 
Deze 21% wordt berekend op de totale 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m2, die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari 2014 niet 
voldoen aan de nationale minimumeisen 
inzake energieprestaties, zoals vastgelegd 
op grond van artikel 4 van Richtlijn 
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grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

2010/31/EU.

Or. en

Amendement 515
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 516
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Amendement 517
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2, die 
in het bezit zijn van de overheidsinstanties 
van de betrokken lidstaat en die op 1 
januari van ieder jaar niet voldoen aan de 
nationale minimumeisen inzake 
energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten moeten de kosten van het isoleren en saneren van voor bewoning 
bestemde gebouwen altijd aan de huurders worden doorberekend. Het voorstel van de 
Commissie zou dus tot een duidelijke toename van de energiearmoede als gevolg van 
huurverhogingen leiden – en veel mensen zouden gedwongen moeten verhuizen. Ook 
woonhuizen moeten gesaneerd worden om het energieverbruik te verlagen, maar een zo 
starre regeling als de Commissie hier voorstelt, moet van de hand worden gewezen.

Amendement 518
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU en overweging 13 zorgen de 
lidstaten ervoor dat vanaf 1 januari 2014 
jaarlijks 3 % van de totale vloeroppervlakte 
die eigendom is van hun 
overheidsinstanties, wordt gerenoveerd om 
aan de minimumeisen inzake 
energieprestaties te voldoen die door de 
betrokken lidstaat zijn vastgelegd op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2010/31/EU. 
Deze 3 % wordt berekend op de totale 
vloeroppervlakte van de gebouwen met een 
totale werkbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m2, die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
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energieprestaties, zoals vastgelegd op 
grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU.

minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Motivering

De Commissie moet, zoals in overweging 13 aangegeven, met name rekening houden met de 
individuele vertrekpunten van de lidstaten, te weten hun economische prestaties en de 
vroegtijdig ondernomen actie.

Amendement 519
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 521
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 7 van Richtlijn 
2010/31/EU zorgen de lidstaten ervoor dat 
vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 3 % van de 
totale vloeroppervlakte die eigendom is 
van hun overheidsinstanties, wordt 
gerenoveerd om aan de minimumeisen 
inzake energieprestaties te voldoen die 

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

door de betrokken lidstaat zijn vastgelegd 
op grond van artikel 4 van Richtlijn 
2010/31/EU. Deze 3 % wordt berekend op 
de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 1000 m2, 
die in het bezit zijn van de 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat en die op 1 januari van ieder jaar 
niet voldoen aan de nationale 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
zoals vastgelegd op grond van artikel 4 van 
Richtlijn 2010/31/EU.

Or. de

Motivering

Het is zinvoller allereerst grotere openbare gebouwen te renoveren. Een vloeroppervlak van 
250 m2 is te klein.

Amendement 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Richtlijn 2010/31/EU.

Or. en

Amendement 523
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat zij bij de 
uitvoering van maatregelen ter 
verbetering van de energieprestatie van 
openbare gebouwen de bouwschil als 
geheel bezien, met inbegrip van de 
installaties, het functioneren en het 
onderhoud van het gebouw, het gedrag 
van de bewoners alsmede de renovatie.

Or. en

Amendement 524
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat maatregelen 
ter verbetering van de energieprestatie 
van openbare gebouwen kosteneffectief 
zijn.

Or. en

Amendement 525
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om tijd te hebben voor de opleiding van 
energiedeskundigen, zoals consulenten 
die de energie-efficiëntie van gebouwen 
beoordelen, en installateurs die 
werkzaamheden in gebouwen uitvoeren 
om de energie-efficiëntie te verbeteren, 
kunnen de lidstaten toestaan dat het 
streefcijfer van 3% als gemiddelde wordt 
genomen van de meest recente periode 
van vijf jaar, met de mogelijkheid om 
extra besparingen over te dragen van de 
ene periode naar de andere om 
onderbrekingen van de werkzaamheden te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 526
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het bepaalde in lid 1 geldt voor gebouwen 
die eigendom zijn van de instellingen, 
organen en agentschappen van de EU.

Or. en

Amendement 527
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van 
Richtlijn 2010/31/EU kunnen de lidstaten
besluiten om ten aanzien van de volgende 
categorieën gebouwen geen eisen als 
bedoeld in lid 1 vast te stellen of toe te 
passen:
a) gebouwen die officieel beschermd zijn 
als onderdeel van een daartoe 
aangewezen omgeving, dan wel vanwege 
hun bijzondere architectonische of 
historische waarde, voor zover de 
toepassing van bepaalde minimumeisen 
inzake energieprestaties hun karakter of 
aanzicht op onaanvaardbare wijze zou 
veranderen;
b) gebouwen die worden gebruikt voor 
erediensten en religieuze activiteiten;
c) tijdelijke gebouwen die niet langer dan 
twee jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet 
voor bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 
sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;
d) gebouwen die worden gebruikt of 
bestemd zijn voor gebruik gedurende 
hetzij minder dan vier maanden per jaar, 
hetzij een beperkte periode per jaar 
waarin het verwachte energieverbruik 
minder is dan 25% van wat bij gebruik 
gedurende het gehele jaar het verbruik 
zou zijn;
e) alleenstaande gebouwen met een totale 
bruikbare vloeroppervlakte van minder 
dan 50 m2;
f) gebouwen die technisch ongeschikt zijn 
voor renovatie.
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Or. en

Amendement 528
Claude Turmes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In navolging van de voortrekkersrol 
van de openbare sector zorgen de EU-
instellingen ervoor dat, wanneer hun 
gebouwen ingrijpend worden 
gerenoveerd, de energieprestatie wordt 
verbeterd tot het niveau van een bijna-
energieneutraal gebouw, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van 
Richtlijn 2010/31/EU, of van gebouwen in 
de hoogste energie-efficiëntieklassen, 
zoals gedefinieerd in het land waar het 
gebouw zich bevindt.
Uiterlijk op 31 december 2018 dragen de 
EU-instellingen er zorg voor dat alle 
gebouwen die zij in gebruik of in bezit 
hebben, bijna-energieneutrale gebouwen 
zijn of althans voldoen aan de 
voorwaarden van de hoogste energie-
efficiëntieklasse, zoals gedefinieerd in het 
land waar het gebouw zich bevindt.

Or. en

Motivering

De EU-instellingen moeten voorop lopen door hun eigen gebouwen zo te renoveren dat zij de 
hoogstmogelijke energie-efficiëntiegraad bereiken. Om belastinggeld te besparen, moeten zij 
verder gebouwen in gebruik nemen die een minimum aan energie verbruiken. De datum 31 
december 2018 is afkomstig uit de laatste richtlijn energieprestatie van gebouwen: volgens 
artikel 9, lid 1, onder b) mogen overheidsinstanties na die datum alleen nog eigenaar zijn van 
nieuwe gebouwen die bijna-energieneutraal zijn.

Amendement 529
Patrizia Toia



PE475.929v01-00 90/109 AM\883474NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 530
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Ondernemingen die eigendom van 
de overheid zijn en concurreren met 
particuliere marktdeelnemers, zijn 
uitgezonderd van de in artikel 4, lid 1, 
gestelde eisen. Ook woningcorporaties die 
eigendom van de overheid zijn, zijn 
uitgezonderd van de in artikel 4, lid 1, 
gestelde eis.

Or. de

Motivering

De eis zou ondernemingen en woningcorporaties die eigendom van de overheid zijn, in hun 
concurrentiepositie benadelen ten opzichte van particuliere ondernemingen en 
woningbouwmaatschappijen met verstoring van de concurrentieverhoudingen als gevolg.
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Amendement 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een overheidsorgaan voor 
zijn gebouwen al beschikt over een 
energie-efficiëntiestrategie die op een 
andere parameter is gebaseerd, en indien 
deze strategie naar verwachting 
energiebesparingen zal opleveren die 
gelijk zijn aan of groter dan de 
besparingen die van de verwezenlijking 
van de renovatiedoelstelling worden 
verwacht, staan de lidstaten het 
overheidsorgaan toe bij zijn bestaande 
strategie te blijven.

Or. en

Amendement 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een overheidsinstantie al een 
energie-efficiëntiestrategie voor haar 
gebouwen heeft ontwikkeld die naar 
verwachting een gelijkwaardige 
verbetering van de energie-efficiëntie 
oplevert in vergelijking met de 
renovatiebenadering, staan de lidstaten 
die overheidsinstantie toe deze strategie te 
blijven volgen.

Or. de
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Amendement 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen besluiten de in 
lid 1 genoemde eisen niet vast te stellen 
voor of toe te passen op gebouwen die 
officieel worden beschermd, o.a. op grond 
van hun architectonische of historische 
waarde. Beschermde gebouwen worden 
opgenomen in de in lid 3 genoemde 
inventaris, met opgave van hun status.

Or. en

Amendement 534
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De EU-instellingen brengen in hun 
eigen gebouwen uiterlijk in 2015 de 
energieprestatie op het niveau van de 
hoogste energieprestatieklasse, zoals 
gedefinieerd in het land waar het gebouw 
zich bevindt.

Or. en

Amendement 535
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als de energie-
efficiëntiemaatregelen 
overheidsgebouwen betreffen, zoals 
kinderdagverblijven, kleuter- of andere 
scholen, wordt er een beoordeling van de 
gezondheidseffecten uitgevoerd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een overheidsorgaan voor 
zijn gebouwen al beschikt over een 
energie-efficiëntiestrategie die op een 
andere parameter is gebaseerd, zoals 
besparing per verwarmde en/of gekoelde 
vierkante meter, en indien deze strategie 
naar verwachting energiebesparingen zal 
opleveren die gelijk zijn aan of groter dan 
de besparingen die van de verwezenlijking 
van de renovatiedoelstelling worden 
verwacht, staan de lidstaten het 
overheidsorgaan toe bij zijn bestaande 
strategie te blijven.

Or. en



PE475.929v01-00 94/109 AM\883474NL.doc

NL

Amendement 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Onderstaande gebouwen en 
monumenten worden niet in aanmerking 
genomen bij de berekening van het 
renovatiepercentage van 3%, zoals 
gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van deze 
richtlijn:
a) beschermde historische gebouwen en 
monumenten,
b) gebouwen die overheidsinstanties voor 
de sloop opkopen.

Or. en

Amendement 538
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij het vaststellen van de in artikel 
4, lid 1, vermelde doelstelling moeten 
historische prestaties op het gebied van de 
energie-efficiëntie positief worden 
beoordeeld en in aanmerking worden 
genomen. Daarom moeten alle bestaande 
strategieën en inspanningen die sinds 1 
januari 2005 zijn ondernomen om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
verbeteren, in de discussie worden 
meegenomen.

Or. de
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Motivering

Lopende of al afgeronde projecten van de lidstaten met het oog op de sanering van gebouwen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie moeten positief worden beoordeeld en moeten 
daarom bij het vaststellen van het streefcijfer in aanmerking worden genomen. Met behulp 
van het klimaat- en energiepakket (Beschikking nr. 406/2009/EG), dat in juni 2009 van kracht 
is geworden, moet de 20-20-20-doelstelling worden gehaald. In het pakket, bestaande uit vier 
besluiten, wordt het jaar 2005 vermeld als referentiejaar voor de te halen doelstellingen.

Amendement 539
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten moedigen andere 
overheidsinstanties aan de in lid 1 
vermelde streefcijfers over te nemen, waar 
dit rendabel en technisch haalbaar is.

Or. en

Amendement 540
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten steunen 
publiekrechtelijke instellingen bij het 
nakomen van de in lid 1 vermelde 
verplichtingen. De steun omvat alle 
financiële maatregelen die nodig zijn om 
sociale problemen in verband met de 
sanering te voorkomen en met name 
huurverhogingen in de sociale 
woningbouw te vermijden.

Or. de
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Motivering

Verduidelijking van het gewenste beleid, waarbij de nadruk duidelijk ligt op de sociaal 
zwakkere huurders die wellicht met een sanering te maken krijgen en op grond van hun 
financiële situatie niet in staat zijn om zelfs rendabele investeringen in energiebesparing voor 
te financieren, ook al zouden ze er op middellange termijn van kunnen profiteren in de vorm 
van lagere stookkosten.

Amendement 541
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties met een 
vastgoedportefeuille met de laagste 
energie-efficiëntie prioritair in 
aanmerking komen voor energie-
efficiëntiemaatregelen. 
Overheidsinstanties trachten prioriteit toe 
te kennen aan gebouwen met de slechtste 
energieprestatie.

Or. en

Amendement 542
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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gerenoveerd.

Or. en

Amendement 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fi

Motivering

Als het in artikel 4, lid 1, vermelde renovatiepercentage wordt geschrapt, is lid 2 overbodig.

Amendement 544
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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gerenoveerd.

Or. en

Amendement 545
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 546
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Het renovatiepercentage van 2% is het 
gemiddelde van de jaarlijkse 
renovatiepercentages in de periode van 
2014 tot 2020. De lidstaten kunnen de 
sinds 2005 uitgevoerde 
saneringsmaatregelen in openbare 
gebouwen ("early actions") pro rata in 
aanmerking laten komen voor hun 
renovatiepercentage.

Or. de
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Motivering

Een star jaarlijks renovatiepercentage is onrealistisch en sluit niet aan bij de omstandigheden 
in de lidstaten. Verder blijven eerdere inspanningen van de lidstaten ten behoeve van de 
sanering van openbare gebouwen ("early actions"), die zeer goede energie-
efficiëntieresultaten hebben opgeleverd, in het voorstel van de Commissie buiten 
beschouwing.

Amendement 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Omwille van de flexibiliteit kunnen de 
lidstaten hun overheidsinstanties ook 
toestaan het in lid 1 vermelde percentage 
van 3% per jaar te berekenen als 
gemiddelde van de in een periode van vijf 
jaar gerenoveerde vloeroppervlakte.

Or. en

Motivering

Als de renovatiedoelstelling van 3% over een periode van vijf jaar wordt gemiddeld, zijn de 
overheidsinstanties flexibeler in hun investeringsbeslissingen en begrotingsplanning.

Amendement 548
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

jaarlijkse energiebesparing alsof deze 
besparing in een van de twee voorgaande 
of volgende jaren werd gerealiseerd. 

Or. ro

Amendement 549
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten moedigen de lagere 
overheden en de instanties voor sociale 
woningbouw, onder eerbiediging van hun 
bestuursvrijheid, aan over te gaan tot 
uitvoering van een programma voor de 
renovatie van hun gebouwen gericht op 
energiebesparing volgens de in lid 1 
omschreven regeling.

Or. fr

Motivering

Het is wenselijk dat ook de gebouwen die in het bezit zijn van de lagere overheden, en de 
sociale woningen op basis van vrijwilligheid worden aangepakt volgens de voorbeeldige 
benadering die in de richtlijn wordt voorgesteld.

Amendement 550
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen hun 
overheidsinstanties ook toelaten het teveel 
aan gerenoveerde vloeroppervlakte in een 

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

bepaald jaar in aanmerking te laten komen 
voor hun jaarlijkse renovatiepercentage 
alsof deze oppervlakte in een van de twee 
voorgaande of volgende jaren werd 
gerenoveerd; vloeroppervlakte die 
gerenoveerd is in de periode 2010-2013 
kan in aanmerking worden genomen voor 
het jaar 2014.

Or. en

Amendement 551
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 553
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 554
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

De mogelijkheid om een in een bepaald jaar behaald overschot aan gerenoveerd 
vloeroppervlak in aanmerking te nemen voor het jaarlijkse renovatiepercentage, moet worden 
uitgebreid tot vier jaar voor en na het betrokken jaar. Daarmee wordt adequaat rekening 
gehouden met het feit dat met de planning en de bouw van een gebouw veel tijd gemoeid is.

Amendement 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Als wordt gekozen voor twee jaar, wordt grondige renovatie feitelijk uitgesloten. De lidstaten 
moeten dergelijke renovatiewerkzaamheden ook in aanmerking kunnen nemen, omdat zij 
absoluut noodzakelijk zijn als men in de sector gebouwen tot een energie-efficiëntiebeleid op 
lange termijn wil komen.

Amendement 556
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De lidstaten en hun overheidsinstanties moeten de renovatie-investeringen flexibeler kunnen 
plannen, zolang zeker is dat de nationale doelstelling kan worden gehaald.

Amendement 558
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 559
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 560
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als alternatieve benadering van lid 
1 kunnen de lidstaten ervoor kiezen 
andere maatregelen te nemen om een 
gelijkwaardige jaarlijkse verbetering van 
de energieprestatie van de openbare 
gebouwen, zoals bepaald in lid 1, te 
realiseren. De lidstaten mogen prioriteit 
geven aan de renovatie van gebouwen die 
eigendom zijn van hun 
overheidsinstanties, op basis van de meest 
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kosteneffectieve verbetering van de 
energieprestatie van hun 
gebouwenbestand. Ten behoeve van deze 
alternatieve benadering mogen zij de 
geraamde energiebesparing die uit lid 1 
zou voortkomen, berekenen met behulp 
van geschikte gemiddelde 
standaardwaarden voor het 
energieverbruik van een gebouw voor en 
na renovatie.

Or. en

Amendement 561
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overheidsinstanties moet worden 
toegestaan hun reeds bestaande energie-
efficiëntiestrategie te volgen, aangezien de 
daaruit resulterende besparingen kunnen 
worden gelijkgesteld aan de besparingen 
op basis van de gerenoveerde 
vloeroppervlakte. Bij de vaststelling van 
de in de leden 1 en 2 vermelde 
beleidsmaatregelen moet rekening worden 
gehouden met de betaalbaarheid voor 
burgers en overheid. De meest 
kostenefficiënte maatregelen moeten 
prioritair worden gestimuleerd.

Or. en

Amendement 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten steunen 
publiekrechtelijke organen bij hun 
inspanningen om jaarlijks 3% van de 
totale vloeroppervlakte van de gebouwen 
die zij in hun bezit hebben, te renoveren.

Or. fr

Amendement 563
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als alternatief kunnen de lidstaten 
ook gebouwen van andere eigenaren 
renoveren of de totale vloeroppervlakte 
van hun kantoorruimte in openbare 
gebouwen verminderen.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten over een grote mate van flexibiliteit kunnen beschikken. Verder moet 
erop worden toegezien dat prioritair kostenefficiënte maatregelen worden uitgevoerd.

Amendement 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen besluiten de in 
artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2010/31/EU 
genoemde categorieën gebouwen niet op 
te nemen in hun berekening van de totale 
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vloeroppervlakte.

Or. en

Motivering

De richtlijn energie-efficiëntie moet op één lijn liggen met de richtlijn energieprestatie van 
gebouwen.

Amendement 565
Ivo Belet

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stimuleren 
publiekrechtelijke organen om grondige 
renovaties uit te voeren die gelijkstaan 
aan 3% van het totale jaarlijkse 
energieverbruik.

Or. en

Amendement 566
Hannes Swoboda

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten steunen 
publiekrechtelijke instellingen bij de 
grondige sanering overeenkomstig artikel 
4.

Or. de

Amendement 567
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten die voor een 
alternatieve benadering kiezen, brengen 
de Commissie vóór 1 januari 2014 op de 
hoogte van de alternatieve maatregelen 
die zij wensen te nemen, en maken 
inzichtelijk hoe zij een gelijkwaardige 
verbetering van de energieprestatie van 
het gebouwenbestand denken te gaan 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 568
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten die voor een 
alternatieve benadering kiezen, 
beoordelen om de drie jaar of zij met deze 
benadering op schema liggen om een 
gelijkwaardige jaarlijkse verbetering van 
de energieprestatie van de openbare 
gebouwen te verwezenlijken, zoals 
bepaald in lid 1, en brengen deze 
beoordelingen ter kennis van de 
Commissie. Indien blijkt dat de door een 
lidstaat gekozen alternatieve benadering 
onvoldoende is om het streefcijfer te 
halen, kan de Commissie aanbevelen dat 
die lidstaat de in lid 1 uiteengezette 
benadering volgt.

Or. en


