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Amendement 569
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

(a) de vloeroppervlakte in m2; and
(b) de energieprestaties van elk gebouw.

Or. en

Motivering

Dit proces zou zeer bureaucratisch zijn en voor sommige lidstaten zelfs onmogelijk door te 
voeren.

Amendement 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

(a) de vloeroppervlakte in m2; and
(b) de energieprestaties van elk gebouw.

Or. en
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Amendement 571
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

a) de vloeroppervlakte in m2; en
b) de energieprestaties van elk gebouw.

Or. de

Motivering

Het maken van een inventaris van alle openbare gebouwen is te omslachtig en te 
bureaucratisch, vooral wanneer alle vloeroppervlaktes van meer dan 250 m2 daarin 
opgenomen moeten worden. De gewenste besparings- en efficiëntiewinst moet worden 
gedocumenteerd in het kader van de totale energieprestaties van elke lidstaat.

Amendement 572
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

a) de vloeroppervlakte in m2; en
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b) de energieprestaties van elk gebouw.

Or. de

Motivering

Alleen al in Duitsland zou een inventaris voor de circa 12 000 gemeentelijke autoriteiten een 
buitensporige hoeveelheid werk opleveren.

Amendement 573
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

Schrappen

a) de vloeroppervlakte in m2; en
b) de energieprestaties van elk gebouw.

Or. fr

Amendement 574
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

3. Voor de toepassing van lid 1 en 
onverminderd Richtlijn 2010/31/EU
stellen de lidstaten uiterlijk op 1 januari 
2014 een inventaris op van de gebouwen 
die in het bezit zijn van hun 
overheidsinstanties met een totale 
werkbare vloeroppervlakte van meer dan 
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500 m2 en uiterlijk op 31 december 2018 
van meer dan 250 m2, en maken deze 
openbaar, met daarin de volgende 
gegevens:

Or. en

Amendement 575
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

3. Voor de toepassing van lid 1 voeren de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 
energie-audits uit met het oog op de 
opstelling en openbaarmaking van een 
inventaris van de gebouwen die in het bezit 
zijn van hun overheidsinstanties, en maken 
deze openbaar, waarin het volgende wordt 
vermeld:

Or. en

Amendement 576
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

3. Voor de toepassing van lid 1 kunnen de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2014 een 
inventaris opstellen van de gebouwen die 
in het bezit zijn van hun 
overheidsinstanties, en kunnen deze 
openbaar maken, waarin het volgende 
wordt vermeld:

Or. de
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Amendement 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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 of worden gebruikt door hun 
overheidsinstanties, en maken deze 
openbaar, waarin het volgende wordt 
vermeld:

Or. en

Amendement 578
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:

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 of worden gebruikt door hun 
overheidsinstanties, en maken deze 
openbaar, waarin het volgende wordt 
vermeld:

Or. en

Amendement 579
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vloeroppervlakte in m2; en Schrappen

Or. de

Amendement 580
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de vloeroppervlakte in m2; en (a) de vloeroppervlakte in m2;

Or. en

Amendement 581
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de energieprestaties van elk gebouw. Schrappen

Or. de

Amendement 582
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de energieprestaties van elk gebouw. (b) de energieprestaties van elk gebouw
waarvoor een energieprestatiecertificaat is 
afgegeven overeenkomstig Richtlijn 
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2010/31/EU; alsmede

Or. en

Amendement 583
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) in voorkomend geval, een officiële 
beschermde status die vrijstelling verleent 
uit hoofde van lid 1 bis;

Or. en

Amendement 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De inventarisatie heeft echter geen 
betrekking op gebouwen die van belang 
zijn voor de nationale veiligheid, zoals 
gebouwen van de krijgsmacht.

Or. fi

Motivering

Het is voor de nationale veiligheid van belang dat bijvoorbeeld gebouwen van de krijgsmacht 
niet in de inventaris staan.

Amendement 585
Eija-Riitta Korhola
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als alternatief voor lid 1 en 2 
kunnen de lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om de energie-
efficiëntie van openbare gebouwen te 
verbeteren. De jaarlijkse totale 
verbetering van de energie-efficiëntie die 
met deze aanpak wordt gerealiseerd moet 
gelijk zijn aan de vereiste hoeveelheid 
energiebesparingen als bepaald in lid 1.
De lidstaten die voor deze optie kiezen, 
brengen de Commissie uiterlijk 1 januari 
2014 op de hoogte van de alternatieve 
maatregelen die zij wensen te nemen, en 
maken inzichtelijk hoe zij de vereiste mate 
van verbetering van de energie-efficiëntie 
denken te gaan verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Met dit lid wordt gewaarborgd dat elke lidstaat de meest kosteneffectieve en passende 
maatregelen kan treffen om de jaarlijkse renovatiedoelstelling te verwezenlijken. Het dient om 
de nodige flexibiliteit te bieden, omdat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten op het 
vlak van de energie-efficiëntie van het bestaande gebouwenbestand, eerdere en komende 
acties in het kader van de tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie van gebouwen, 
en uiteenlopende renovatiebehoeften. Tevens moet bij de uitvoering van renovaties met het 
oog op energie-efficiëntie rekening worden gehouden met de totale levenscyclus van het 
gebouw en met de andere renovatiebehoeften.

Amendement 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als alternatief voor de vereisten van 
artikel 4, lid 1, en onverminderd artikel 7 
van Richtlijn 2010/31/EU of bovenstaand 
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artikel 2 bis, kunnen lidstaten ervoor 
kiezen het totale energieverbruik van alle 
gebouwen waarvoor een 
energieprestatiecertificaat is afgegeven uit 
hoofde van artikel 12, lid 1, onder b), van 
Richtlijn 2010/31/EU te verlagen met 3% 
per jaar.

Or. en

Motivering

De totale werkbare vloeroppervlakte dient slechts als indicator om bij benadering het 
waarschijnlijke energieverbruik aan te geven. De lidstaten kunnen ervoor kiezen om hun 
jaarlijkse streefdoel voor de verlaging van het energieverbruik te baseren op de feitelijke 
energieprestaties van gebouwen.

Amendement 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen voorwaarden 
vaststellen voor de vrijstelling van de 
bepalingen van dit artikel voor de 
gebouwencategorieën die zijn omschreven 
in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 
2010/31/EU.

Or. en

Motivering

Deze vrijstelling omvat historische, religieuze of tijdelijke gebouwen.

Amendement 588
Robert Goebbels
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Overheidsorganen die gebouwen 
huren moeten door de lidstaten verplicht 
worden erop toe te zien dat de 
verhuurders een renovatie van het 
gehuurde object doorvoeren ter verhoging 
van de energie-efficiëntie. 
Overheidsorganen mogen om redenen 
van mededinging gehuurde objecten in 
particulier eigendom niet met 
overheidsmiddelen renoveren.

Or. de

Motivering

De overheid mag gehuurde gebouwen niet renoveren, maar de verhuurder wel verplichten tot 
het uitvoeren van passende maatregelen.

Amendement 589
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stimuleren de opstelling 
van een openbare inventaris van 
gebouwen in het bezit van hun 
overheidsinstanties met een oppervlakte 
van minder dan 250 m2, waarin het 
volgende wordt vermeld:
(a) de vloeroppervlakte in m2; en
(b) de energieprestatie van elk gebouw, 
indien bekend.

Or. en
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Amendement 590
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De in lid 3 en lid 3 bis genoemde 
inventarissen worden ten minste elke vijf 
jaar herzien en zo nodig geactualiseerd 
naar aanleiding van wijzigingen van de 
energieprestatie, het eigendom of de 
beschermde status van een gebouw.

Or. en

Amendement 591
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Als alternatieve benadering van 
de leden 1 en 2 mogen de lidstaten ook 
andere maatregelen nemen om een 
gelijkwaardige verbetering van de 
energieprestatie van de gebouwen die 
eigendom zijn van overheidsinstanties als 
bepaald in lid 1 tot stand te brengen. De 
lidstaten mogen prioriteit geven aan de 
renovatie van gebouwen die eigendom zijn 
van hun overheidsinstanties, op basis van 
de meest kosteneffectieve verbetering van 
de energieprestatie van hun 
gebouwenbestand.
De lidstaten die voor een alternatieve 
benadering kiezen, moeten de Commissie 
uiterlijk 1 januari 2014 op de hoogte 
brengen van de alternatieve maatregelen 
die zij wensen te nemen, en inzichtelijk 
maken hoe zij een gelijkaardige 
verbetering van de energieprestatie van de 
gebouwen die het eigendom zijn van hun 
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overheidsinstanties denken te gaan 
verwezenlijken.

Or. en

Amendement 592
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten sporen alle plaatselijke
overheidsinstanties, stedelijke en rurale
gemeentelijke instanties en andere
overheidsinstanties ertoe aan:

Or. fr

Motivering

De maatregelen van artikel 4 moeten niet alleen van toepassing zijn op grote steden. Om te 
waarborgen dat stimulansen ook gelden voor plattelandsregio's, moet worden verduidelijkt 
om welke overheidsinstanties het gaat. Tevens moeten Europese burgers die in rurale en soms 
afgelegen gebieden wonen kunnen profiteren van de op nationaal en plaatselijk niveau 
genomen stimuleringsmaatregelen.

Amendement 593
Ioan Enciu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten sporen alle plaatselijke, 
gemeentelijke en andere
overheidsinstanties ertoe aan:

Or. ro
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Amendement 594
Fiorello Provera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties direct of indirect via 
energiedienstenbedrijven ertoe aan:

Or. en

Motivering

Energiedienstenbedrijven en gelijksoortige leveranciers van energiediensten beschikken over 
de meeste technische expertise en de beste operationele mechanismen op het gebied van de 
toepassing van energiebesparende maatregelen. Ze hebben alle instrumenten om 
eindafnemers te ondersteunen die de verplichting hebben tot het uitvoeren van besparingen. 
Een dergelijke samenwerking is de beste manier om de markt voor energiediensten vrij te 
maken en toe te vertrouwen aan betrouwbare en toegewijde actoren.

Amendement 595
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties, alsmede de 
instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de EU ertoe aan:

Or. ro

Amendement 596
Lambert van Nistelrooij

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

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten sporen alle stedelijke en 
rurale gemeentelijke instanties en andere 
overheidsinstanties ertoe aan:

Or. en

Amendement 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle
overheidsinstanties ertoe aan:

4. Overheidsinstanties dienen:

Or. es

Amendement 598
Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

4. De lidstaten verplichten alle 
overheidsinstanties:

Or. en

Amendement 599
Gaston Franco

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

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;

a) een geïntegreerd energie-efficiëntieplan 
vast te stellen, dat op zichzelf staat of deel 
uitmaakt van een breder klimaat-, "lage 
energiesteden of regio's"- of milieuplan, 
met specifieke doelstellingen inzake 
energiebesparing, om hun 
energiebesparing en -efficiëntie
voortdurend te verbeteren;

Or. fr

Amendement 600
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen, dat ofwel geïntegreerd is of deel 
uitmaakt van een breder klimaatplan of
"lage energiesteden en -regio's"-project, 
met specifieke doelstellingen inzake 
energiebesparing, om de energie-efficiëntie 
van de betrokken overheidsinstantie 
voortdurend te verbeteren;

Or. it

Amendement 601
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen, dat op zichzelf staat of deel 
uitmaakt van een breder klimaat- of 

a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen, dat op zichzelf staat of deel 
uitmaakt van een breder klimaat- of 



PE475.932v01-00 18/106 AM\883489NL.doc

NL

milieuplan, met specifieke doelstellingen 
inzake energiebesparing, om de energie-
efficiëntie van de betrokken 
overheidsinstantie voortdurend te 
verbeteren;

milieuplan, met specifieke doelstellingen 
inzake energiebesparing, om de energie-
efficiëntie van de betrokken 
overheidsinstantie voortdurend te 
verbeteren, alsmede de bijkomende kosten 
te verlagen en de voordelen van lagere 
facturen te versterken;

Or. ro

Amendement 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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;

(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 en een tijdschema 
voor het verwezenlijken daarvan, om de 
energie-efficiëntie van de betrokken 
overheidsinstantie voortdurend te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 603
Lambert van Nistelrooij

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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 

(a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen, dat op zichzelf staat of deel 
uitmaakt van een breder klimaat-, "lage 
energiesteden en -regio's"- of milieuplan, 
met specifieke doelstellingen inzake 
energiebesparing, om de energie-efficiëntie 
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overheidsinstantie voortdurend te 
verbeteren;

van de betrokken overheidsinstantie 
voortdurend te verbeteren;

Or. en

Amendement 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

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 en specifieke 
acties, om de energie-efficiëntie van de 
betrokken overheidsinstantie voortdurend 
te verbeteren;

Or. es

Amendement 605
Fiorello Provera

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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;

(a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen en te implementeren, 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;

Or. en
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Amendement 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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;

(a) een energie-efficiëntieplan vast te 
stellen, dat op zichzelf staat of deel 
uitmaakt van een breder klimaat- of 
milieuplan, met specifieke doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie, om de energie-
efficiëntie van de betrokken 
overheidsinstantie voortdurend te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de jaarlijkse vooruitgang met het 
behalen van de geplande doelen te 
controleren en te verifiëren;

Or. en

Amendement 608
Frédérique Ries

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

(b) een energiebeheersysteem in te voeren 
als onderdeel van de uitvoering van hun 
plan.

(b) een energiebeheersysteem in te voeren 
als onderdeel van de uitvoering van hun 
plan. Het energie-efficiëntieplan en het 
energiebeheersysteem zullen terdege 
rekening houden met gezondheidsrisico's 
en beschermende maatregelen.

Or. en

Amendement 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) bij openbare werken rekening te 
houden met de CO2-uitstoot van 
bouwmaterialen, het energieverbruik bij 
de productie van bouwmaterialen en de 
milieuvriendelijkheid van de hele 
levenscyclus van bouwmaterialen alsook 
het gebruik van hernieuwbare natuurlijke 
hulpbronnen, zoals hout, in de bouw te 
bevorderen;

Or. fi

Motivering

Bouwmaterialen spelen ook een cruciale rol, want een steeds groter deel van het totale 
energieverbruik van gebouwen ontstaat in de bouwfase. Bevordering van het gebruik van 
koolstofarme en milieuvriendelijke bouwmaterialen, zoals hout, vermindert de door de bouw 
veroorzaakte milieulast.

Amendement 610
Gaston Franco

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

b bis) in het kader van de 
tenuitvoerlegging van hun plan de 
mogelijkheid te beoordelen van 
contracten voor energiediensten gericht 
op het handhaven of verbeteren van de 
energie-efficiëntie op lange termijn, met 
inbegrip van energieprestatiecontracten;

Or. fr

Amendement 611
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in voorkomend geval gebruik te 
maken van financieringsinstrumenten 
van de EU en modellen met financiering 
door derden, zoals 
energiedienstenbedrijven, met het oog op 
de financiering van energie-efficiëntie in 
openbare gebouwen;

Or. en

Amendement 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) contracten voor energiediensten, 
waaronder energieprestatiecontracten, op 
te stellen die de energie-efficiëntie op de 
lange termijn moeten handhaven of 
verbeteren;
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Or. en

Motivering

Een belangrijk aspect van deze richtlijn is de versterking van de markt voor energiediensten, 
om particulier kapitaal aan te trekken voor investeringen in energie-efficiëntie. Daarom is het 
van wezenlijk belang dat openbare instanties worden aangemoedigd om gebruik te maken van 
energieprestatiecontracten en andere maatregelen om de vereiste energiebesparingen te 
verwezenlijken.

Amendement 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) gebruik te maken van 
energiedienstenbedrijven en 
energieprestatiecontracten ter 
financiering van renovaties en de 
uitvoering van hun plannen;

Or. en

Motivering

Een dergelijke maatregel zou de kwestie van aanvangskosten voor overheden oplossen en zou 
de groei van energiedienstenbedrijven en van het gebruik van energieprestatiecontracten in 
de overheidssector bevorderen en het gebruik van dit model stimuleren.

Amendement 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een energieboekhouding per 
gebouw bij te houden, onderverdeeld naar 
energiedrager;

Or. es
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Amendement 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een energieprestatiecertificering 
van alle openbare gebouwen uit te voeren;

Or. en

Amendement 616
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) als alternatief voor a) en b), een 
energie-audit uit te voeren;

Or. de

Motivering

De lidstaten moet een zo groot mogelijke flexibiliteit worden geboden, zolang de doelen maar 
worden bereikt.

Amendement 617
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) maatregelen te vermijden die 
rechtstreeks zouden leiden tot het 
afschaffen of beperken van belangrijke 
openbare diensten, met als enig doel de 



AM\883489NL.doc 25/106 PE475.932v01-00

NL

verwezenlijking van de in deze richtlijn 
vastgestelde energie-
efficiëntiemaatregelen;

Or. en

Amendement 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de systematische aanpak te 
bevorderen voor het bereiken van 
aanvullende energiebesparingen naast de 
op één specifiek product gerichte aanpak;

Or. en

Amendement 619
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op deze wijze waarborgen de lidstaten dat 
alle burgers, ongeacht hun woonplaats, 
gebruik kunnen maken van de initiatieven 
en stimuleringsmaatregelen.

Or. fr

Amendement 620
Lambert van Nistelrooij

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

Op deze wijze waarborgen de lidstaten dat 
alle burgers, waar zij zich ook bevinden, 
toegang hebben tot energie-
efficiëntiemaatregelen en -initiatieven.

Or. en

Motivering

De bepalingen van artikel 4 moeten niet uitsluitend van toepassing zijn op grote steden. Om te 
waarborgen dat energie-efficiëntiemaatregelen ook worden uitgevoerd in plattelandsgebieden 
moet in het artikel worden verduidelijkt om welke overheidsinstanties het gaat. Daarnaast 
moet het artikel ervoor zorgen dat ook burgers die in afgelegen, geïsoleerde gebieden wonen 
kunnen profiteren van nationale energie-efficiëntiemaatregelen.

Amendement 621
Frédérique Ries

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stimuleren de ontwikkeling 
van criteria voor energie-efficiënte en 
gezonde gebouwen, checklists, 
voorlichtingscampagnes en de 
uitwisseling van optimale werkwijzen.

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van criteria, checklists en de uitwisseling van optimale werkwijzen moet 
worden gestimuleerd om gebouwen tot stand te brengen die zowel energie-efficiënt als gezond 
zijn.

Amendement 622
Vicky Ford

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

De lidstaten worden aangemoedigd om 
overheidsinstanties te adviseren over de 
methodologie voor de berekening en 
evaluatie van kosteneffectiviteit.

Or. en

Amendement 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Als aanvulling op of alternatief voor 
lid 1 kunnen lidstaten ervoor kiezen de 
bepalingen van lid 1 te laten gelden voor 
particuliere gebouwen. In dat geval dient 
het totale vloeroppervlak ten minste gelijk 
te zijn aan het vloeroppervlak dat zou zijn 
gerenoveerd overeenkomstig de 
bepalingen van lid 1. De lidstaten tonen 
daarbij aan dat de uitgevoerde 
particuliere renovaties aanvullend zijn op 
de normaal uitgevoerde renovaties.

Or. en

Motivering

In sommige landen zijn openbare gebouwen de afgelopen 15 jaar grondig gerenoveerd. 
Daarom zijn renovaties van particuliere gebouwen in die landen veel dringender.

Amendement 624
Krišjānis Kariņš

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

4 bis. Als aanvulling op of alternatief voor 
lid 1 kunnen lidstaten ervoor kiezen de 
bepalingen van lid 1 te laten gelden voor 
particuliere gebouwen.

Or. en

Amendement 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De instellingen van de EU geven het 
goede voorbeeld door hun eigen 
energieverbruik te verlagen door onder 
meer gebruik te maken van innovatieve 
vormen van verwarming en verlichting, 
energiezuinige toepassingen te installeren 
en processen toe te passen die zuinig met 
hulpbronnen omspringen. Wat hun 
gebouwen betreft maken de EU-
instellingen uiterlijk in 2015 waar 
mogelijk gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en brengen zij de 
energieprestatie op het niveau van de 
hoogste energieprestatieklasse (zoals 
gedefinieerd in het land waar het gebouw 
zich bevindt).

Or. en

Amendement 626
Vicky Ford

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

4 bis. Indien technisch haalbaar en 
kosteneffectief, passen lidstaten 
energiezuinige maatregelen toe, 
waaronder isolatie, voor woningen in 
overheidsbezit die worden bewoond door 
personen die werkzaam zijn in belangrijke 
overheidssectoren, zoals militairen, en die 
contractueel verplicht zijn in dergelijke 
woningen te wonen.

Or. en

Amendement 627
Herbert Reul

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten kunnen gebouwen met 
de status van monument deels of 
gedeeltelijk vrijstellen van 
bovengenoemde bepalingen indien de 
tenuitvoerlegging van bepalingen inzake 
energie-efficiëntie het karakter of het 
uiterlijk van deze gebouwen duidelijk zou 
veranderen.

Or. de

Motivering

De EU mag niet de wettelijke verplichting opleggen om een als monument beschermd 
vakwerkhuis extern te isoleren, om maar een voorbeeld te noemen.

Amendement 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

4 bis. Indien een lidstaat hier bij de 
Commissie om verzoekt, komt Europese 
financiering voor acties op het gebied van 
energie-efficiëntie uit het EFRO of uit 
andere bronnen in aanmerking voor een 
vrijstelling of versoepeling van het 
vereiste van medefinanciering.

Or. en

Amendement 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten zien erop toe dat 
openbare instanties in zowel stedelijke als 
rurale locaties toegang hebben tot 
energie-efficiëntiemaatregelen en 
-initiatieven.

Or. en

Amendement 630
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Onverminderd artikel 7 van 
Richtlijn 2010/31/EU implementeren de 
lidstaten specifieke nationale 
stappenplannen voor de renovatie van de 
gebouwen die eigendom zijn van of 
worden gebruikt door hun 
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overheidsinstanties. Deze stappenplannen 
zorgen voor gelijkmatige verlagingen van 
geleverde energie of eindenergieverbruik 
(kWh en kWh/m2 of gelijkwaardig), zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2010/31/EU, 
bijlage I, van ten minste 20%, 40% en 
80% in respectievelijk 2020, 2030 en 
2045.
Als onderdeel van deze plannen zullen 
alle gebouwen die in het bezit zijn van of 
worden gebruikt door de nationale, 
regionale en lokale overheidsinstanties, 
die met ingang van 1 januari 2014 het 
voorwerp zijn van periodieke 
moderniseringswerkzaamheden 
(bijvoorbeeld vanwege leeftijd, slechte 
kwaliteit of slechte prestaties), ook het 
voorwerp zijn van energierenovatie die zal 
leiden tot de bovengenoemde verlaging 
van het energieverbruik.
Bij het voldoen aan de eisen die zijn 
uiteengezet in lid 1, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er ingrijpende renovaties 
worden uitgevoerd wanneer dit technisch 
haalbaar is, waarbij wordt begonnen met 
de slechtst presterende gebouwen, en alle 
economisch gerechtvaardigde 
maatregelen worden meegenomen. Deze 
renovaties moeten worden uitgevoerd in 
een tempo en met een grondigheid die 
leiden tot een vastgestelde of geraamde 
jaarlijkse cumulatieve 
energieprestatieverbetering van ten minste 
2,5% gemiddeld per jaar voor het totale 
bestand aan overheidsgebouwen tot 2030 
en daarna.

Or. en

Amendement 631
Gunnar Hökmark

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

Overheidsaankopen Schrappen
De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

Or. en

Amendement 632
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

Onverminderd Richtlijn 2004/18/EG zien 
de lidstaten erop toe dat, indien reeds 
energie-efficiëntienormen gelden,
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, en houden 
daarbij rekening met kosteneffectiviteit, 
economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende 
concurrentie, zoals bedoeld in bijlage III.
Voor producten die niet worden gedekt 
door wetgeving inzake energie-efficiëntie-
etikettering dienen overheidsinstanties bij 
hun aankopen rekening te houden met de 
energie-efficiëntie. 

Or. en

Amendement 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

Aangezien overheidsinstanties een 
belangrijke voorbeeldfunctie vervullen 
voor de rest van de maatschappij, nieuwe 
innovatieve producten en diensten op het 
gebied van energie-efficiëntie kunnen 
stimuleren en een groot deel van het 
nationale energieverbruik voor hun 
rekening nemen, zien de lidstaten erop toe 
dat overheidsinstanties zich beperken tot 
het kopen van en investeren in producten, 
diensten en gebouwen met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. en

Amendement 634
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties in overeenstemming 
met de richtlijn inzake openbare 
aanbestedingen producten, diensten en 
gebouwen kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III. Daarbij moet ook rekening 
worden gehouden met kosteneffectiviteit, 
economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende 
concurrentie.

Or. de

Motivering

Om een zorgvuldig gebruik van openbare middelen te waarborgen moeten de 
overheidsinstanties bij het doen van aankopen de nadruk leggen op een goed financieel 
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beheer. Bovendien moet deze vernieuwing van de wetgeving alleen van toepassing zijn in het 
kader van en in overeenstemming met de geldende richtlijn inzake openbare aanbestedingen.

Amendement 635
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties en houden 
daarbij rekening met kosteneffectiviteit op 
basis van een levenscyclusanalyse, 
economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende 
concurrentie, zoals bedoeld in bijlage III.

Or. en

Amendement 636
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zetten zich ervoor in dat 
overheidsinstanties zo mogelijk uitsluitend 
producten, diensten en gebouwen kopen 
met hoge energie-efficiëntieprestaties, 
zoals bedoeld in bijlage III. Daarbij moet 
ook rekening worden gehouden met de 
toestand van de nationale begrotingen en 
het beginsel van een goed financieel 
beheer voor ondernemingen.

Or. de
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Amendement 637
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III. Overheidsinstanties 
beoordelen bij het aanbesteden van 
dienstverleningscontracten de 
mogelijkheid om langetermijn-
energieprestatiecontracten af te sluiten, 
zoals bedoeld in artikel 14 onder b.

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties moeten geen contracten sluiten waarin alleen kortetermijnmaatregelen 
zijn vastgelegd of die alleen betrekking hebben op de vervanging van technische apparatuur 
zonder bepalingen inzake functioneren en onderhoud. Omvattende langetermijnmaatregelen 
leiden tot grotere energiebesparingen en zijn tevens kosteneffectiever dan verschillende 
afzonderlijke maatregelen. De samenhang van de tekst wordt verbeterd door te verwijzen 
naar artikel 14, onder b, waarin de lidstaten worden verplicht modelcontracten op te stellen 
voor energieprestatiecontracten in de publieke sector.

Amendement 638
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties en houden 
daarbij rekening met kosteneffectiviteit, 
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economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende 
concurrentie, zoals bedoeld in bijlage III.

Or. en

Amendement 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties en houden 
daarbij rekening met kosteneffectiviteit, 
economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende 
concurrentie, zoals bedoeld in bijlage III.

Or. en

Motivering

Deze formulering komt reeds voor in Bijlage III, maar moet meer worden benadrukt.

Amendement 640
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
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haalbaar is, zoals bedoeld in bijlage III.

Or. en

Amendement 641
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties in ieder geval tot 2018 
uitsluitend producten, diensten en 
gebouwen kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties en daarna met de 
hoogst mogelijke energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. de

Amendement 642
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten ondersteunen
overheidsinstanties die voornamelijk 
producten, diensten en gebouwen wensen 
te kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. ro

Amendement 643
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties, met inachtneming van 
een goed financieel beheer, uitsluitend op 
een kosteneffectieve manier producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

Or. de

Amendement 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III, en houden daarbij rekening 
met kostenoptimale niveaus.

Or. en

Amendement 645
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat Uiterlijk 1 januari 2014 zien de lidstaten 
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overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

erop toe dat overheidsinstanties uitsluitend 
producten, diensten en gebouwen kopen of 
huren met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. en

Amendement 646
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties waar mogelijk
uitsluitend producten, diensten en 
gebouwen kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. en

Amendement 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties bij voorkeur producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

Or. de
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Amendement 648
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
systemen, diensten en gebouwen kopen 
met hoge energie-efficiëntieprestaties, 
zoals bedoeld in bijlage III.

Or. en

Motivering

Voor energie-efficiëntie zijn niet alleen efficiënte producten, maar ook efficiënte systemen 
nodig, zoals een efficiënt centrale verwarmingssysteem van de juiste omvang, en niet alleen 
een efficiënte boiler.

Amendement 649
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties uitsluitend producten, 
diensten en gebouwen kopen met hoge 
energie-efficiëntieprestaties, zoals bedoeld 
in bijlage III.

De lidstaten zien erop toe dat 
overheidsinstanties producten, diensten en 
gebouwen kopen met hoge energie-
efficiëntieprestaties, zoals bedoeld in 
bijlage III.

Or. fr

Motivering

De tekst van het voorstel is te restrictief.

Amendement 650
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij de aankoop van producten, diensten 
en gebouwen moet de energie-efficiëntie 
als geheel van een aantal bij elkaar 
horende aankopen zwaarder wegen dan 
de energie-efficiëntie van een individuele 
aankoop, rekening houdend met de 
technische geschiktheid en het geplande 
gebruik.

Or. en

Amendement 651
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepalingen van dit artikel zijn 
uitsluitend van toepassing op 
overheidsopdrachten met een geraamde 
waarde (zonder btw) gelijk aan of groter 
dan de in Richtlijn 2004/18/EG 
vastgestelde drempels.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde tekst bevat geen de minimisniveau, zodat de richtlijn van 
toepassing zou zijn op alle overheidsopdrachten, hoe klein van omvang ook, wat de 
bureaucratische lasten van de naleving zou doen toenemen.

Amendement 652
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen via hun openbare 
instanties de energie-efficiëntste 
apparatuur aan te schaffen, vooral op 
IT-gebied. Bij het nemen van besluiten ter 
zake kan gebruik worden gemaakt van 
nationale kwaliteitsnormen voor 
efficiëntie en/of -etiketten op dat gebied.

Or. de

Motivering

Op het gebied van IT zijn talrijke instrumenten ter vergroting van de efficiëntie beschikbaar, 
en overheidsinstanties moeten daarom bij het doen van aankopen vooral dit soort apparatuur 
aanschaffen.

Amendement 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Ondersteuningsregelingen inzake energie-
efficiëntie

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

Or. en

Amendement 654
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Verplichtingsregelingen inzake 
energiebesparing

Or. en

Amendement 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Verplichtingsregelingen inzake 
energiebesparing

Or. en

Amendement 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Ondersteuningsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Or. en

Amendement 657
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie 
besparen die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Schrappen

Or. en

Amendement 658
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie 
besparen die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat wijst een deel van zijn 
nationale energie-efficiëntiestreefcijfer 
als bedoeld in artikel 3 toe aan de op het 
grondgebied van de lidstaat 
gedistribueerde energie.

Or. en
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Amendement 659
Michael Theurer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks energie besparen. De partijen die 
de verplichting opleggen stimuleren de 
eindverbruikers om een bijdrage te 
leveren aan het energie-
efficiëntiestreefcijfer van de Unie.

Or. de

Amendement 660
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 

1. Elke lidstaat voert 
stimuleringsprogramma's of andere 
maatregelen in, zoals 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie, om te waarborgen dat reële 
energiebesparing plaatsvindt ter 
verwezenlijking van het streefcijfer van de 
EU voor 2020. Indien een lidstaat de 
voorkeur geeft aan een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie, dient deze regeling ervoor te 
zorgen dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
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onder de eindverbruikers. grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat. Deze energiebesparing 
wordt door de aan de verplichting 
gebonden partijen in de sector elektriciteit
gerealiseerd onder de eindverbruikers en in 
de sector verwarming en water onder de 
eindverbruikers die gebouwen bezitten.
Indien andere instrumenten worden 
ingezet zien de lidstaten erop toe dat het 
totale streefcijfer voor de vermindering 
van het energiegebruik met 20% ten 
opzichte van de ramingen voor 2020 
wordt verwezenlijkt. In beginsel worden 
alle installaties die onder de regeling voor 
handel in emissierechten vallen hiervan 
vrijgesteld, ongeacht of er al dan niet een 
gratis toewijzing plaatsvindt.

Or. de

Motivering

Een dubbele last moet tot elke prijs worden voorkomen. Een besparing onder de 
eindverbruikers impliceert dat deze ook invloed hebben op het energieverbruik. Bij het 
verbruik van elektriciteit is dit over het algemeen ook zo. Bij verwarming is dat echter al 
problematischer, omdat het dan bijvoorbeeld sterk afhangt van de aangebrachte isolatie en de 
aanwezigheid van een moderne verwarmingsinstallatie. In dergelijke gevallen moet er worden 
samenwerkt met de eigenaars van gebouwen.

Amendement 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. De regeling kan in 
overeenstemming met lid 9 ook een 
alternatieve regeling voor 
energieprestatiecontracten zijn, die al in 
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jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

veel lidstaten in gebruik is. Deze regeling, 
of de alternatieve regeling overeenkomstig 
lid 9, zorgt ervoor dat alle 
energiedistributeurs of alle detailhandelaars 
in energie die op het grondgebied van een 
lidstaat actief zijn, jaarlijks een 
hoeveelheid energie besparen die elke 
lidstaat vaststelt overeenkomstig zijn eigen 
uitgangsniveau met betrekking tot 
energie-efficiëntie, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. De lidstaten 
kunnen met een alternatieve regeling voor 
energiebesparingscontracten een 
verplichte energiebesparing ook geheel of 
gedeeltelijk rechtstreeks aan de 
eindverbruikers van energie opleggen.

Or. fi

Motivering

In veel lidstaten zijn goed functionerende en doeltreffende regelingen voor 
energieprestatiecontracten in gebruik. In de energie-efficiëntierichtlijn zou rekening moeten 
worden gehouden met deze goed functionerende regelingen en de lidstaten moeten niet 
worden verplicht om nieuwe regelingen te creëren. De lidstaten stellen, rekening houdend met 
hun uitgangspositie, een jaarlijks besparingsdoel met betrekking tot de door hen gekozen 
regeling voor energie-efficiëntie, zodat ze hun nationale streefcijfer overeenkomstig artikel 3 
halen.

Amendement 662
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
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jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
als quotum van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, als 
bijdrage aan het nationale streefcijfer 
zoals vastgesteld in artikel 3 van deze 
richtlijn en rekening houdend met het 
streefcijfer van de Unie van 20% 
energiebesparingen voor 2020. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. Het 
energiebesparingsstreefcijfer zal 
geleidelijk en met een op nationale basis 
gedifferentieerd startniveau worden 
ingevoerd, zodat er terdege rekening kan 
worden gehouden met vroege acties en tot 
dan toe bereikte resultaten, inclusief de 
reeds goedgekeurde 
efficiëntiemaatregelen in de 
brandstofsector.
Maatregelen die langetermijnbesparingen 
tot doel hebben of gestructureerde 
programma's die door exploitanten in de 
energie-efficiëntiesector worden 
voorgesteld, moeten worden 
aangemoedigd middels financiële prikkels 
of een specifieke fiscale behandeling.

Or. en

Motivering

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Amendement 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
als quotum van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, als 
bijdrage aan het nationale streefcijfer 
zoals vastgesteld in artikel 3 van deze 
richtlijn en rekening houdend met het 
streefcijfer van de Unie van 20% 
energiebesparingen voor 2020. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. Het 
energiebesparingsstreefcijfer zal 
geleidelijk en met een op nationale basis 
gedifferentieerd startniveau worden 
ingevoerd, zodat er terdege rekening kan 
worden gehouden met vroege acties en tot 
dan toe bereikte resultaten.

Or. en

Motivering

Eenzelfde aanpak voor iedereen is niet raadzaam bij de tenuitvoerlegging van ambitieuze 
energie-efficiëntiestreefcijfers. De lidstaten moeten een nationaal energie-
efficiëntiestreefcijfer vaststellen in overeenstemming met specifieke nationale omstandigheden 
zoals het energiescenario, primair energieverbruik, vroege acties en tot dan toe bereikte 
resultaten bij de uitvoering van het beleid op het gebied van energie-efficiëntie.

Amendement 664
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 1. Voor zover dit nog niet is gebeurd stelt



PE475.932v01-00 50/106 AM\883489NL.doc

NL

verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie 
besparen die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

elke lidstaat een verplichtingsregeling voor 
energie-efficiëntie op. Deze regeling zorgt 
ervoor dat alle aan verplichtingen 
gebonden energiedistributeurs en/of
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn
uiterlijk 31 december 2020 een cumulatief 
streefcijfer voor de energie-efficiëntie of -
besparing op het niveau van de 
eindverbruiker behalen. Dit streefcijfer 
moet equivalent zijn aan het bereiken van 
jaarlijkse efficiëntieverbeteringen of -
besparingen van 1,5% per volume van de 
energieverkoop van alle 
energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie, als 
gemiddelde over de meest recente periode 
van drie jaar voorafgaand aan [de datum 
van tenuitvoerlegging van deze richtlijn].
Deze verbetering van de energie-
efficiëntie of energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers, of, 
indien de lidstaten hiertoe besluiten, door 
middel van gecertificeerde besparingen 
afkomstig van andere partijen, als 
omschreven in lid 5 bis. De lidstaten 
kunnen tussentijdse doelen vaststellen 
binnen de periode tot 31 december 2020.

Or. en

Amendement 665
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
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jaarlijks een hoeveelheid energie besparen
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

jaarlijks een minimum energie-
efficiëntiewinst verwezenlijken die gelijk 
is aan 1,5% van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, 
met uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze energie-efficiëntiewinst
wordt door de aan de verplichting 
gebonden partijen gerealiseerd onder de 
eindverbruikers.

De lidstaten stellen sectoren en 
maatregelen vast die in aanmerking 
komen, alsmede landenspecifieke regels 
voor meting en verificatie, met inbegrip 
van kwalitatieve projecteisen en in 
aanmerking komende actoren, anders dan 
de aan verplichtingen gebonden partijen. 
Daarnaast behouden zij de mogelijkheid 
om de verplichting te koppelen aan een 
handelsmechanisme dat is opgezet in 
overeenstemming met de nationale 
behoeften en omstandigheden.

Or. en

Amendement 666
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 

1. Elke lidstaat kan een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie opstellen. Dergelijke regelingen 
zorgen ervoor dat alle aan verplichtingen 
gebonden partijen die op het grondgebied 
van een lidstaat actief zijn, jaarlijks op 
nationaal niveau vastgestelde streefdoelen 
voor energie-efficiëntieverbetering 
verwezenlijken met het oog op het behalen 
van het Europese streefcijfer van 20%. 
Deze energie-efficiëntieverbetering wordt
door de aan de verplichting gebonden 
partijen gerealiseerd onder de 
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onder de eindverbruikers. eindverbruikers, alsmede bij de 
energieopwekking en -transmissie. De 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie loopt af in 2020.

Or. de

Motivering

Energie-efficiëntie (EE) hoeft niet per se met een verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie bereikt te worden – zo heeft Duitsland de EE-doelen van richtlijn 2006/32/EG 
ruimschoots behaald door middel van een marktgebaseerde regeling. Daarom moeten de 
lidstaten zelf kunnen beslissen over de invoering van een verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie en moeten goed werkende alternatieve regelingen niet categorisch worden 
verboden. Het doel van 1,5% is willekeurig; de lidstaten moeten zelf beslissen welk 
percentage nodig is voor het bereiken van de nationale energie-efficiëntiedoelstelling.

Amendement 667
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat. Deze energiebesparing 
wordt door de aan de verplichting 
gebonden partijen gerealiseerd onder de 
eindverbruikers. Het 
energiebesparingsstreefcijfer zal 
geleidelijk en met een op nationale basis 
gedifferentieerd startniveau worden 
ingevoerd, zodat er terdege rekening kan 
worden gehouden met vroege acties en tot 
dan toe bereikte resultaten, inclusief de 
reeds goedgekeurde 
efficiëntiemaatregelen in de 
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brandstofsector.
Maatregelen die langetermijnbesparingen 
tot doel hebben of gestructureerde 
programma's die door exploitanten in de 
energie-efficiëntiesector worden 
voorgesteld, moeten worden 
aangemoedigd middels financiële prikkels 
of een specifieke fiscale behandeling.

Or. en

Amendement 668
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op of neemt de maatregelen die 
zijn uiteengezet in lid 9 van dit artikel. 
Deze verplichtingsregeling vereist dat alle 
aan verplichtingen gebonden partijen die 
op het grondgebied van een lidstaat actief 
zijn, jaarlijks energie besparen. De 
lidstaten bepalen wie de aan 
verplichtingen gebonden partijen zijn en 
hoeveel energie zij dienen te besparen. Bij 
de vaststelling van deze doelen:

a) houden zij rekening met de in artikel 3 
genoemde energie-efficiëntiestreefcijfers;
b) stellen zij meerjarige streefcijfers vast 
om de aan verplichtingen gebonden 
partijen voldoende flexibiliteit en 
voorspelbaarheid te bieden;
Deze energiebesparing wordt door de aan 
de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Or. en
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Amendement 669
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie 
besparen die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. De lidstaten stellen vast 
hoeveel energie bespaard moet worden. 
Bij de vaststelling van deze doelen: a) 
houden zij rekening met de in artikel 3 
genoemde energie-efficiëntiestreefcijfers; 
b) stellen zij meerjarige streefcijfers vast 
om de aan verplichtingen gebonden 
partijen voldoende flexibiliteit en 
voorspelbaarheid te bieden; en c) houden 
zij rekening met de potentiële bijdrage en 
eerdere maatregelen.

Deze energiebesparing wordt gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

Or. en

Motivering

Het is beter indien de lidstaten zelf hun jaarlijkse streefdoelen voor energiebesparing (art. 6) 
vaststellen in plaats van op EU-niveau een centraal streefdoel vast te stellen. Dit jaarlijkse 
besparingsdoel moet gericht zijn op het verwezenlijken van het algemene nationale 
streefcijfer op basis van een aantal parameters, waaronder eerdere en lopende 
besparingsmaatregelen, feitelijk technisch en economisch potentieel, alsmede externe 
factoren als economische groei en de ontwikkeling van industriële activiteiten. Meerjarige 
streefdoelen dragen bij aan het voorkomen van grote fluctuaties in de besparingsdoelen.

Amendement 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Onverminderd artikel 3, lid 1 bis van 
deze richtlijn, stelt elke lidstaat een 
ondersteuningsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
maatregelen voor energie-efficiëntie 
treffen met een jaarlijks 
energiebesparingspotentieel dat gelijk is 
aan 1,5% van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, 
met uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze maatregelen voor energie-
efficiëntie worden door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers en kunnen 
worden gemiddeld over de voorafgaande 
drie jaar.

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met het amendement op art. 3, lid 1 bis. Verder moet 
onderscheid worden gemaakt tussen energie-efficiëntie en energiebesparing zoals vastgelegd 
in de respectievelijke amendementen op art. 2. Aan verplichtingen gebonden partijen mogen 
niet worden verplicht hun klanten een gedragswijziging op te leggen, maar ze kunnen wel 
maatregelen treffen die normaal gesproken energiebesparingen onder hun klanten opleveren.

Amendement 671
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 

1. De lidstaten worden ertoe verplicht 
passende stimuleringsregelingen in te 
voeren ter verbetering van de energie-
efficiëntie onder eindverbruikers. In dit 
verband onderzoekt elke lidstaat de 
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grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

invoering van een verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie. Deze regeling 
moet ervoor zorgen dat alle 
energiedistributeurs of alle detailhandelaars 
in energie die op het grondgebied van een 
lidstaat actief zijn, jaarlijks een 
hoeveelheid energie besparen die gelijk is 
aan 1,5% van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat.

Or. de

Motivering

De invoering van een verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie moet niet verplicht zijn, 
aangezien het verbruik door de eindverbruiker slechts in beperkte mate door derden te 
beïnvloeden is. Bovendien zou met iedere nieuwe klant het verbindende besparingdoel van 
1,5% van de jaarlijks verkochte energie nog moeilijker te bereiken zijn.

Amendement 672
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn,
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen
die gelijk is aan 1,5 % van hun
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat in de gehele energieopwekkings- en 
verbruiksketen jaarlijks een verbetering 
van de energie-efficiëntie bereikt wordt
die gelijk is aan 1,5% van de
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat De verbetering van de 
energie-efficiëntie moet door de aan
verplichtingen gebonden partijen in de 
gehele energieopwekkings- en 
verbruiksketen worden gerealiseerd.

Or. de
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Motivering

Het energieverbruik moet in de gehele energieopwekkings- en verbruiksketen efficiënter 
worden, zodat het EU-streefcijfer van een verbetering van de energie-efficiëntie met 20% in 
2020 kan worden verwezenlijkt. De verplichting tot het besparen van energie moet gelden 
voor de gehele economie, dus ook voor de sector vervoer, die een zeer groot economisch 
potentieel heeft, dat tot nu toe echter niet wordt benut.

Amendement 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
uiterlijk in 2020 een energie-
efficiëntiestreefcijfer behalen dat wordt 
vastgesteld door de lidstaat. Dit 
streefcijfer wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers, waarbij onder 
Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van 
een regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap vallende installaties buiten 
beschouwing worden gelaten.

Or. fr

Motivering

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
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puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Amendement 674
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers, onder meer door 
de aansluiting op en modernisering van 
stadsverwarmings- en koelingsinstallaties 
of door de installatie van individuele 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden.

Or. en

Motivering

Met het oog op de consistentie van de maatregelen moet het mogelijk zijn om voor het 
behalen van het energie-efficiëntiestreefcijfer verbeteringen mee te tellen die beter 
verwezenlijkt kunnen worden in de energietoeleveringsketen dan bij de eindgebruikers.

Amendement 675
Vladimir Urutchev
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. Er moet op 
worden gelet dat dubbele lasten voor 
installaties die vallen onder het ETS 
voorkomen worden.

Or. en

Amendement 676
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
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onder de eindverbruikers. onder de eindverbruikers, onder meer door 
de aansluiting op en modernisering van 
stadsverwarmings- en koelingsinstallaties 
of door de installatie van individuele 
micro-opwekkingseenheden.

Or. en

Amendement 677
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers, onder meer door 
de aansluiting op en modernisering van 
stadsverwarmings- en koelingsinstallaties 
of door de installatie van individuele 
micro-opwekkingseenheden.

Or. en

Amendement 678
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op met het oog op het 
verwezenlijken van zijn potentieel voor 
energie-efficiëntie op lange termijn. Deze 
regeling zorgt ervoor dat alle 
energiedistributeurs of alle detailhandelaars 
in energie die op het grondgebied van een 
lidstaat actief zijn, jaarlijks een 
cumulatieve hoeveelheid energie besparen 
op het niveau van de eindgebruiker die 
gelijk is aan 1,5% van hun energieverkoop 
per volume in het vorige jaar in die lidstaat.
Het streefcijfer is ten minste gelijk aan 
een geaccumuleerde besparing van 1,5% 
per jaar voor het betreffende jaar en elk 
van de voorafgaande jaren. Deze
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat de richtlijn leidt tot energiebesparing op de lange termijn is het 
belangrijk dat het streefdoel van 1,5% aan besparing per jaar correct wordt geïnterpreteerd 
als cumulatief en dat de nadruk wordt gelegd op besparingen op het niveau van de 
eindgebruiker. Voorgesteld wordt om het vervoer bij de berekening van de 1,5% aan 
besparingen mee te tellen.

Amendement 679
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
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detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een cumulatieve hoeveelheid 
energie besparen op het niveau van de 
eindgebruiker die ten minste gelijk is aan 
1,5% van hun energieverkoop per volume 
in het vorige jaar in die lidstaat. Het 
streefcijfer is ten minste gelijk aan een 
geaccumuleerde besparing van 1,5% per 
jaar voor het betreffende jaar en elk van 
de voorafgaande jaren. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

Or. en

Amendement 680
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie 
besparen die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op of neemt andere alternatieve 
maatregelen (bepaald in lid 9). Deze 
regeling of andere maatregelen 
(overeenkomstig lid 9) zorgen ervoor dat 
alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, het 
door de lidstaat vastgestelde streefcijfer 
bereiken. Dit indicatieve streefcijfer wordt 
bepaald aan de hand van het nationale 
definitieve streefcijfer van de lidstaten. 
Deze energiebesparing wordt door de aan 
de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Or. en



AM\883489NL.doc 63/106 PE475.932v01-00

NL

Motivering

De lidstaten kennen verschillende economische structuren, verschillende klimatologische 
omstandigheden, verschillende niveaus van energie-efficiëntie, enz. Flexibele maatregelen 
waarborgen dat de beste oplossingen kunnen worden toegepast voor een efficiënt 
energiegebruik. Er zij bijvoorbeeld op gewezen dat veel lidstaten met succes gebruik hebben 
gemaakt van vrijwillige akkoorden voor energie-efficiëntie op lange termijn. Het streefdoel 
voor de gebruikte regelingen moet worden vastgesteld door de lidstaten en moet gebaseerd 
zijn op de nationale definitieve streefcijfers voor energie-efficiëntie.

Amendement 681
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers, door de energie-
efficiëntie van de activiteiten van de 
eindgebruikers te vergroten. Uiterlijk 
31 december 2012 stelt de Commissie een 
gemeenschappelijke methodiek vast voor 
de berekening van de energie-efficiëntie 
van verschillende economische 
activiteiten.

Or. en

Amendement 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor 
energiebesparing op. Deze regeling zorgt 
ervoor dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een cumulatieve hoeveelheid 
energie besparen die ten minste gelijk is 
aan 1,5% van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat. 
Deze energiebesparing wordt door de aan 
de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers. De 
lidstaten zien erop toe dat de maatregelen 
voor het verwezenlijken van de jaarlijks 
vereiste energiebesparingen aanvullend 
zijn en gericht zijn op 
langetermijnresultaten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moet speelruimte worden geboden bij de vormgeving van hun nationale 
verplichtingsregelingen voor energiebesparing voor wat betreft aan verplichtingen gebonden 
partijen, het ambitieniveau, enz. Een vereiste moet echter zijn dat de maatregelen in het kader 
van dergelijke regelingen aanvullend zijn en op de lange termijn zijn gericht.

Amendement 683
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
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detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan ten minste 1% van hun 
verwachte energieverkoop per volume op 
basis van het vorige jaar in die lidstaat, met 
uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers, 
waarbij discriminatie, kruissubsidies en 
concurrentieverstoring voorkomen 
moeten worden.

Or. en

Amendement 684
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers. De Commissie 
ziet erop toe dat de lidstaten in de 
gelegenheid zijn gemeenschappelijke 
algemene beginselen inzake meting en 
verificatie toe te passen.

Or. en
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Amendement 685
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een door de lidstaat bepaalde 
hoeveelheid energie besparen die gelijk is 
aan 1,5% van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, 
met uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de distributeurs en de 
eindverbruikers. Door deze jaarlijkse 
energiebesparingen moeten de 
doelstellingen zoals bedoeld in artikel 3, 
lid 2 worden gehaald.

Or. en

Amendement 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een door de lidstaat bepaalde 
hoeveelheid energie besparen als 
percentage van hun energieverkoop per 
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jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

volume in het vorige jaar in die lidstaat, 
met uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de distributeurs en de 
eindverbruikers. Door deze jaarlijkse 
energiebesparingen moeten de 
doelstellingen zoals bedoeld in artikel 3, 
lid 2 worden gehaald.

Or. en

Motivering

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Amendement 687
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
tussen de jaren … en … jaarlijks een 
hoeveelheid energie besparen die gelijk is
aan 1,5% van hun energieverkoop per 
volume in het vorige jaar in die lidstaat, 
met uitzondering van energie gebruikt voor 
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energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

vervoer. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers, niet 
door hun energievoorziening te beperken, 
maar door de efficiëntie per eenheid in de 
verschillende sectoren te vergroten.

Or. pl

Motivering

Er moeten verplichtingen worden vastgesteld voor jaarlijkse besparingen die voortvloeien uit 
werkelijke efficiëntieverbeteringen, in plaats van uit beperkingen.

Amendement 688
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een
stimuleringsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling biedt 
stimulansen om ervoor te zorgen dat alle 
energiedistributeurs of alle detailhandelaars 
in energie die op het grondgebied van een 
lidstaat actief zijn, jaarlijks energie 
besparen. Deze energiebesparing kan 
onder meer worden gerealiseerd onder de 
eindverbruikers.

Or. de

Amendement 689
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een cumulatieve besparing op het 
eindverbruik van energie realiseren die 
gelijk is aan 1,5% van hun energieverkoop 
per volume in het vorige jaar in die lidstaat, 
met uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Or. fr

Amendement 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
ondersteuningsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling houdt de 
verplichting in dat alle energiedistributeurs 
en/of alle detailhandelaars in energie die 
op het grondgebied van een lidstaat actief 
zijn, jaarlijks een hoeveelheid energie 
besparen die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in de 
voorgaande drie jaren in die lidstaat, met 
uitzondering van energie gebruikt voor 
vervoer. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Or. en
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Motivering

De ervaring wijst uit dat wijzigingen van de doelstelling geleidelijker zijn indien de 
doelstelling kan worden gemiddeld over een langere periode. Dit leidt tot kleinere fluctuaties 
van het streefcijfer voor energie-efficiëntie vergeleken met een scenario waarin alleen 
besparingen van het vorige jaar in aanmerking genomen worden. Dit biedt meer 
mogelijkheden voor een efficiënte bedrijfsplanning op de middellange en lange termijn.

Amendement 691
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
een hoeveelheid energie besparen die tegen 
2020 gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in 2010 in die 
lidstaat. Deze energiebesparing wordt door 
de aan de verplichting gebonden partijen 
gerealiseerd onder de eindverbruikers.

Or. ro

Amendement 692
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 

1. Elke lidstaat kan een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie opstellen. Deze regeling zorgt 
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dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

ervoor dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen 
voornamelijk gerealiseerd onder de 
eindverbruikers.

Or. ro

Amendement 693
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met inbegrip van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

Or. en

Motivering

Binnen de vervoerssector is nog een aanzienlijke energie-efficiëntiewinst mogelijk. Deze 
richtlijn moet stimulansen bieden voor energie-efficiëntie in de vervoerssector om dezelfde 
redenen als voor de rest van de economie.
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Amendement 694
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat. Deze energiebesparing 
wordt door de aan de verplichting 
gebonden partijen gerealiseerd onder de 
eindverbruikers.

Or. it

Amendement 695
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5 % van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat, met uitzondering van 
energie gebruikt voor vervoer. Deze 

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiëntie op. Deze regeling zorgt ervoor 
dat alle energiedistributeurs of alle 
detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn,
jaarlijks een hoeveelheid energie besparen 
die gelijk is aan 1,5% van hun 
energieverkoop per volume in het vorige 
jaar in die lidstaat. Deze energiebesparing 
wordt door de aan de verplichting 
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energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

gebonden partijen gerealiseerd onder de 
eindverbruikers.

Or. en

Amendement 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen die langetermijnbesparingen 
tot doel hebben of gestructureerde 
programma's die door exploitanten in de 
energie-efficiëntiesector worden 
voorgesteld, moeten worden 
aangemoedigd middels financiële prikkels 
of een specifieke fiscale behandeling.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de best passende maatregelen vaststellen om deze doelstelling te 
bereiken.

Amendement 697
Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor energie-
efficiënte op of stelt andere maatregelen 
vast (overeenkomstig lid 9). Deze regeling 
of andere maatregelen omvatten het 
vereiste dat alle energiedistributeurs of 
alle detailhandelaars in energie die op het 
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grondgebied van een lidstaat actief zijn 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie doorvoeren, tezamen 
met klanten die energiediensten afnemen. 
Deze regeling of andere maatregelen 
dienen om het streefcijfer voor energie-
efficiëntie te bereiken dat aan 
gedistribueerde energie is toegewezen 
overeenkomstig lid 1. De 
energiebesparingsmaatregelen worden 
door de aan de verplichting gebonden 
partijen gerealiseerd op het niveau van de 
eindverbruikers. De lidstaten kunnen de 
gedurende periodes van maximaal drie 
jaar bereikte besparingen controleren.

Or. en

Motivering

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Amendement 698
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Voor een zo groot mogelijke 
stimulans en uitvoering zien de lidstaten 
erop toe dat de kosten van een maatregel 
niet uitstijgen boven de verwachte 
besparingen.

Or. en

Amendement 699
Marian-Jean Marinescu

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De nationale regelgevende instantie 
bepaalt hoeveel energie de aan 
verplichtingen gebonden partijen dienen 
te besparen, met behulp van een 
methodologie voor de berekening van de 
kostenoptimaliteit van de energie-
efficiëntie die de verschillende 
economische sectoren kunnen bereiken.
Bij de vaststelling van deze doelen:
a) houden zij rekening met hun nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers als bedoeld 
in artikel 3,
b) stellen zij meerjarige streefcijfers vast 
om de aan verplichtingen gebonden 
partijen voldoende flexibiliteit en 
voorspelbaarheid te bieden; en
c) passen zij de regeling toe op alle 
sectoren.
De energiebesparingsstreefwaarde zal 
geleidelijk en met een op nationale basis 
gedifferentieerd startniveau worden 
ingevoerd, zodat er terdege rekening kan 
worden gehouden met vroege acties en tot 
dan toe bereikte resultaten.
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Or. en

Amendement 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat alle 
kosten die gemaakt moeten worden voor 
het verwezenlijken van 
energiebesparingen worden terugverdiend 
door de eindgebruikers. Bij de 
tenuitvoerlegging van een 
ondersteuningsregeling voor 
energiebesparing overeenkomstig lid 1, 
zorgen de lidstaten voor transparantie en 
voorkomen zij concurrentieverstoring. 
Maatregelen gericht op 
langetermijnbesparingen kunnen worden 
gestimuleerd door middel van factoren 
met een toegevoegde waarde die door de 
lidstaten worden bepaald, zonder de 
internemarktregels te schaden.

Or. en

Motivering

De bepaling inzake het terugverdienen van de kosten is nodig om een haalbare energie-
efficiëntieverplichting te kunnen opleggen aan energiedistributeurs. Het idee om gebruik te 
maken van factoren met een toegevoegde waarde dient om de markt en de aan verplichtingen 
gebonden partijen te stimuleren tot het treffen van maatregelen voor energiebesparingen op 
de lange termijn. Een dergelijke maatregel ontwikkelt de markt voor nieuwe en 
kosteneffectievere technologieën.

Amendement 701
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De eerder geleverde prestaties 
van elke aan verplichtingen gebonden 
partij op het gebied van de verbetering 
van de energie-efficiëntie sinds 1 januari 
2005 moet worden aangemerkt als 
positieve factor die in aanmerking moet 
worden genomen.

Or. de

Motivering

Huidige en eerder geleverde prestaties van elke aan verplichtingen gebonden partij op het 
gebied van verbetering van de energie-efficiëntie moeten worden aangemerkt als positieve 
factor, zodat de partijen worden gestimuleerd verdere inspanningen te verrichten. De 20-20-
20-doelstellingen moeten worden doorgevoerd in het kader van het klimaat- en energiepakket 
dat in juni 2009 in werking is getreden (Beschikking nr. 406/2009/EG). In het pakket, 
bestaande uit vier elkaar aanvullende besluiten, wordt het jaar 2005 vermeld als 
referentiejaar voor de te halen doelstellingen.

Amendement 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen sectoren en 
maatregelen vast die in aanmerking 
komen, alsmede landenspecifieke regels 
voor meting en verificatie overeenkomstig 
lid 1 ter, met inbegrip van kwalitatieve 
projecteisen en in aanmerking komende 
actoren, anders dan de aan verplichtingen 
gebonden partijen. De lidstaten behouden 
de mogelijkheid om de steunregeling te 
koppelen aan een handelsmechanisme dat 
is opgezet in overeenstemming met de 
nationale behoeften en omstandigheden.
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Or. en

Motivering

De lidstaten die besluiten om een steunregeling voor energie-efficiëntie in te voeren moeten 
deze regeling opzetten overeenkomstig hun nationale omstandigheden, maar op basis van 
gemeenschappelijke Europese criteria. De mogelijkheid om in een later stadium een 
handelsmechanisme in te voeren mag niet worden uitgesloten.

Amendement 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Uiterlijk in december 2013 zal de 
Commissie, door middel van gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 18, 
gemeenschappelijke en kosteneffectieve 
criteria vaststellen voor de meting en 
verificatie van energie-
efficiëntiemaatregelen, met inbegrip van 
het potentieel voor energiebesparing van 
die maatregelen, zodat de inspanningen 
voor energie-efficiëntie die de aan 
verplichtingen gebonden partijen uit 
hoofde van dit artikel verrichten 
gekwantificeerd kunnen worden. Door de 
lidstaten vastgestelde landenspecifieke 
regels voor meting en verificatie worden 
op basis van deze criteria beoordeeld.

Or. en

Motivering

Uit studies blijkt dat de verschillende bestaande systemen in de EU uiteenlopende resultaten 
opleveren wanneer identieke maatregelen worden beoordeeld op de bereikte verbetering van 
de energie-efficiëntie. Om deze reden moet een methodologie worden ingevoerd om te 
waarborgen dat de verschillende nationale systemen in overeenstemming zijn met nationale, 
landenspecifieke regels, maar tegelijk gebaseerd zijn op gemeenschappelijke EU-criteria voor 
meting en verificatie.
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Amendement 704
Mario Pirillo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De energiebesparingsdoelstellingen 
moeten worden ingevoerd op 
gedifferentieerde wijze, op basis van het 
individuele vertrekpunt van elke lidstaat, 
rekening houdend met de reeds 
ondernomen actie en de tot dan toe 
bereikte resultaten.

Or. it

Amendement 705
Vicky Ford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten dienen ernaar te 
streven om geen regelingen op te zetten 
waarbij de kosten van de verwezenlijking 
van energie-efficiëntie worden 
overgeheveld naar alle consumenten, 
ongeacht of ze direct voordeel hebben 
ondervonden.

Or. en

Amendement 706
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in artikel 6, lid 1 genoemde 
bepalingen zijn niet van toepassing op 
gebouwen die onder de regeling voor 
emissiehandel vallen.

Or. de

Motivering

De omzetting van de richtlijn inzake energie-efficiëntie (Richtlijn 2009/29/EG) zou de 
stimulansen van de regeling voor emissiehandel teniet kunnen doen. Om te voorkomen dat 
ondernemingen die vallen onder de regeling voor emissiehandel concurrentienadeel 
ondervinden moeten zij van de besparingsverplichting worden vrijgesteld.

Amendement 707
Robert Goebbels

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lid 1 is niet van toepassing in een 
land dat zich in een economische recessie 
bevindt.

Or. de

Motivering

Een land met een krimpende economie kan niet worden verplicht tot het doen van alle 
verlangde investeringen. In een recessie daalt het energieverbruik bovendien toch al.

Amendement 708
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
kosten van energiebesparingen afdoende 
door de eindverbruikers kunnen worden 
terugverdiend, waarbij discriminatie, 
kruissubsidies en concurrentieverstoring 
voorkomen moeten worden.

Or. en

Amendement 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
nationale instanties mechanismen voor 
het terugverdienen van de kosten 
vaststellen, om te waarborgen dat de 
kosten in verband met de bepalingen van 
dit artikel volledig worden terugverdiend.

Or. en

Motivering

Het systeem moet tevens aldus worden opgezet dat het geen discriminatie tussen 
marktdeelnemers inhoudt en de concurrentie niet verstoort. Mechanismen voor het 
terugverdienen van de kosten in de gereglementeerde sectoren van de markt moeten deel 
uitmaken van de verplichtingsregelingen, aangezien ze een belangrijke rol spelen bij het 
waarborgen van gelijke omstandigheden.

Amendement 710
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zien erop toe dat de 
vereisten van artikel 6, lid 1, worden 
nageleefd door middel van afzonderlijke 
plannen voor verbetering van de 
efficiëntie en dienovereenkomstige 
maatregelen in de bouw-, vervoers- en 
industriële sector.

Or. de

Motivering

De verschillende sectoren hebben een uiteenlopend economisch potentieel voor het 
verbeteren van de energie-efficiëntie. Om deze reden moeten ze afzonderlijk worden 
beoordeeld zodat passende maatregelen getroffen kunnen worden.

Amendement 711
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt 
ook gebruikt om de door de aan 
verplichtingen gebonden partijen gestelde 
besparing te berekenen. De 
conversiefactoren in bijlage IV zijn van 
toepassing.

2. De lidstaten bepalen wie de aan 
verplichtingen gebonden partijen zijn. De 
gekozen methode om de energie-
efficiëntiedoelstellingen uit te drukken, 
wordt gebruikt om de door de aan 
verplichtingen gebonden partijen gestelde 
energie-efficiëntieresultaten te berekenen. 
De conversiefactoren in bijlage IV zijn van 
toepassing.

Or. fr

Motivering

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
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de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Amendement 712
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt 
ook gebruikt om de door de aan 
verplichtingen gebonden partijen gestelde 
besparing te berekenen. De 
conversiefactoren in bijlage IV zijn van 
toepassing.

2. De lidstaten berekenen de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing eerst in termen van eind-
en vervolgens in termen van primair 
verbruik van energie. De gekozen methode 
om de vereiste energie-efficiëntiewinst uit 
te drukken, wordt ook gebruikt om de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing te berekenen. De 
conversiefactoren in bijlage IV zijn van 
toepassing.

Or. en

Amendement 713
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De conversiefactoren in bijlage 

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De calorische waarden van de 
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IV zijn van toepassing. brandstoffen, rekening houdend met 
conversieverliezen, zoals opgesomd in 
bijlage IV zijn van toepassing.

Or. pl

Motivering

De tabel bevat niet de conversiefactoren, maar de calorische waarden nadat de 
conversiefactoren zijn verwerkt.

Amendement 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De conversiefactoren in bijlage 
IV zijn van toepassing.

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
potentiële energiebesparing die is 
verwezenlijkt uit in termen van eind- ofwel 
primair verbruik van energie. De gekozen 
methode om de vereiste energiebesparing 
uit te drukken, wordt ook gebruikt om de 
door de aan verplichtingen gebonden 
partijen gestelde besparing te berekenen. 
De conversiefactoren in bijlage IV zijn van 
toepassing.

Or. en

Amendement 715
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan 2. De lidstaten drukken de van elke aan 
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verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De conversiefactoren in bijlage 
IV zijn van toepassing.

verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie, 
uitgedrukt in Mtoe. De gekozen methode 
om de vereiste energiebesparing uit te 
drukken, wordt ook gebruikt om de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing te berekenen.

Or. en

Amendement 716
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind-
ofwel primair verbruik van energie. De 
gekozen methode om de vereiste 
energiebesparing uit te drukken, wordt ook 
gebruikt om de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen gestelde besparing te 
berekenen. De conversiefactoren in bijlage 
IV zijn van toepassing.

2. De lidstaten drukken de van elke aan 
verplichtingen gebonden partij vereiste 
energiebesparing uit in termen van eind- en 
primair verbruik van energie. De gekozen 
methode om de vereiste energiebesparing 
uit te drukken, wordt ook gebruikt om de 
door de aan verplichtingen gebonden 
partijen gestelde besparing te berekenen. 
De conversiefactoren in bijlage IV zijn van 
toepassing.

Or. fr

Amendement 717
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 

Schrappen
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meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die 
gericht zijn op besparingen op langere 
termijn.

Or. en

Amendement 718
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die 
gericht zijn op besparingen op langere 
termijn.

Schrappen

Or. fr

Amendement 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 3. Maatregelen die gericht zijn op 
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besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10% van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingspotentieel op langere 
termijn. De lidstaten stellen maatregelen 
vast voor besparingen op korte termijn en 
kunnen hiervoor bijlage V, punt 1 als 
richtsnoer gebruiken.

Or. en

Amendement 720
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen 
geen buitensporige hoeveelheid 
energiebesparing inhouden die van elke 
aan verplichtingen gebonden partij wordt 
vereist, en komen uitsluitend in 
aanmerking voor de verplichting van lid 1 
wanneer zij worden gecombineerd met 
maatregelen die gericht zijn op besparingen 
op langere termijn.

Or. en

Amendement 721
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 5% van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

Or. en

Amendement 722
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 25% van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

Or. de

Amendement 723
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 25% van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

Or. de

Amendement 724
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 10 % van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

3. Maatregelen die gericht zijn op 
besparingen op korte termijn, zoals 
omschreven in bijlage V, lid 1, mogen niet 
meer dan 40% van de energiebesparing 
inhouden die van elke aan verplichtingen 
gebonden partij wordt vereist, en komen 
uitsluitend in aanmerking voor de 
verplichting van lid 1 wanneer zij worden 
gecombineerd met maatregelen die gericht 
zijn op besparingen op langere termijn.

Or. de

Motivering

Meer flexibiliteit is gezien de uiteenlopende situaties in de lidstaten onontbeerlijk. Uit studies 
is gebleken dat een van de grootste problemen wordt gevormd door een ontbrekend besef van 
en een te geringe belangstelling voor het probleem. Het gaat hierbij dus om "zachte" 
maatregelen, die een aanmerkelijk hogere energiebesparing kunnen opleveren dan de door de 
Commissie voorgestelde 10%.
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Amendement 725
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat bij de 
berekening van de energiebesparingen in 
verband met de verplichting van lid 2 
rekening wordt gehouden met de 
levensduur en de kosteneffectiviteit van de 
maatregelen. De maatregelen zijn gericht 
op energiebesparingen op de lange 
termijn en zijn gebaseerd op 
standaardwaarden en levensduren die de 
lidstaten hebben vastgesteld op een 
duidelijke en betrouwbare grondslag. 
Deze waarden worden meegedeeld aan de 
Commissie, die kan verzoeken ze te 
wijzigen indien het gevaar bestaat van 
concurrentieverstoring of indien ze onder 
de standaardwaarden en levensduren 
liggen die op EU-niveau zijn vastgesteld.

Or. fr

Amendement 726
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Primaire energiebesparing dankzij 
een brandstofoverschakeling en/of de 
aansluiting op stadsverwarmings- en 
-koelingsnetwerken voor eindverbruikers 
kan worden meegerekend voor het doel 
van 1,5%. De Commissie voert de 
desbetreffende methode uiterlijk 1 januari 
2014 in via een gedelegeerde 
rechtshandeling overeenkomstig 
artikel 18.
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Or. de

Motivering

Met veranderingen aan verwarmingssystemen, waaronder een brandstofoverschakeling, kan 
een hoge mate van primaire energiebesparing worden bereikt. Deze aanvullende bepaling 
waarborgt de samenhang van de maatregelen van artikel 6 en artikel 10.

Amendement 727
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat ten 
minste 40% van de energiebesparing die 
van elke aan verplichtingen gebonden 
partij wordt vereist het resultaat is van 
grondige renovaties van het bestaande 
gebouwenbestand.

Or. en

Motivering

De verplichting tot het besparen van energie kan een uitstekend mechanisme vormen voor de 
financiering van grondige renovaties.

Amendement 728
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat ten 
minste 40% van de energiebesparing die 
van elke aan verplichtingen gebonden 
partij wordt vereist het resultaat is van 
grondige renovaties van het bestaande 
gebouwenbestand.
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Or. en

Motivering

De aan verplichtingen gebonden partijen worden aangemoedigd zich te richten op 
langetermijnmaatregelen die meer effect sorteren dan kortetermijnmaatregelen, die 
eenvoudiger zijn uit te voeren, maar op lange termijn tot een geringere verlaging van het 
energieverbruik leiden. Bovendien zou de verplichting tot het besparen van energie een 
uitstekend mechanisme vormen voor de financiering van grondige renovaties.

Amendement 729
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde winst wordt berekend 
overeenkomstig gemeenschappelijke 
algemene beginselen inzake meting en 
verificatie en landenspecifieke regels. De 
gemeenschappelijke algemene criteria 
voor meting en verificatie (zoals criteria 
ter voorkoming van dubbeltellen en ter 
waarborging van bijkomende 
besparingen, criteria ter vaststelling van 
standaardwaarden voor levensduur en 
verwachte besparingen, verduidelijking 
van de beoogde statische methodes) 
worden door de Commissie omschreven in 
een toekomstige handeling.
Indien de verplichtingsregeling wordt 
gefinancierd door middel van 
energietarieven dienen de nationale 
regelgevende instanties op energiegebied 
een directe rol te spelen bij de vaststelling 
van de technische en economische 
regelgeving die van toepassing moet zijn 
op de regeling, alsmede bij de handhaving 
daarvan, waar nodig met ondersteuning 
van derde partijen.
Zij voeren controlesystemen in waardoor 
ten minste een statistisch relevant aandeel 
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van de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen getroffen maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
door een onafhankelijk orgaan wordt 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
erkende onafhankelijke meet- en 
verificatiesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.
De verificatie dient om de twee jaar plaats 
te vinden. Niet-verifieerbare of niet 
gedocumenteerde besparingen die bij 
onafhankelijke meting en verificatie aan 
het licht komen kunnen niet worden 
meegerekend voor de doelstelling van 
20%.

Or. en

Amendement 731
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.
De verificatie moet om de twee jaar door 
een onafhankelijke controleur worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk te waarborgen dat de gedocumenteerde besparingen geverifieerd kunnen 
worden in het belang van het behalen van de doelstelling van 20% in 2020.

Amendement 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de 
door de aan verplichtingen gebonden 
partijen getroffen maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie door 
een onafhankelijk orgaan wordt 
gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
onafhankelijke meet-, controle- en 
verificatiesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevante en representatieve 
steekproef van de door de aan 
verplichtingen gebonden partijen getroffen 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie door een onafhankelijk orgaan 
wordt gecontroleerd.

Or. en
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Motivering

Een goede verificatie van de energiebesparingen is onontbeerlijk om te waarborgen dat 
consumenten een eerlijke deal krijgen en het vertrouwen te genereren dat voorspelde 
besparingen ook daadwerkelijk worden verwezenlijkt. Het systeem moet erop toezien dat 
besparingen die (ex ante) aan elk soort maatregel worden toegekend, exact zijn en gebaseerd 
zijn op feitelijk consumentengedrag en dat er (ex post) steekproeven van maatregelen worden 
genomen en dat hier een controle op wordt uitgeoefend, met een onafhankelijke verificatie. 
Dat laatste is met name belangrijk voor maatregelen waarvan de impact afhankelijk is van 
consumentengedrag, bijvoorbeeld op het gebied van apparaten, gloeilampen of doe-het-
zelfisolatie van zolderkamers.

Amendement 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.
De lidstaten zien erop toe dat alle kosten 
voor het verwezenlijken van 
energiebesparingen worden terugverdiend 
door de eindgebruikers. Bij de invoering 
van een verplichtingsregeling voor 
energiebesparing overeenkomstig lid 1 
vermijden de lidstaten discriminatie, 
kruissubsidies en concurrentievervalsing.

Or. en

Amendement 734
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
onafhankelijke meet-, controle- en 
verificatiesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant en representatief 
aandeel van de door de aan verplichtingen 
gebonden partijen getroffen maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
door een onafhankelijk orgaan wordt 
gecontroleerd.

Or. en

Motivering

Een goede verificatie van de energiebesparingen waarborgt dat consumenten een eerlijke 
deal krijgen en het vertrouwen te genereren dat voorspelde besparingen ook worden 
verwezenlijkt. Het systeem moet erop toezien dat besparingen die (ex ante) aan elke 
maatregel worden toegekend, exact zijn en gebaseerd zijn op feitelijk consumentengedrag en 
dat er (ex post) steekproeven van maatregelen worden genomen en dat hier een controle op 
wordt uitgeoefend, met een onafhankelijke verificatie. Dat is belangrijk voor maatregelen 
waarvan de impact afhankelijk is van consumentengedrag, bijvoorbeeld op het gebied van 
gloeilampen of doe-het-zelfisolatie van zolderkamers.

Amendement 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de 

4. De lidstaten zien erop toe dat het door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde verwezenlijkte potentieel aan 
energiebesparing wordt berekend en 
geverifieerd overeenkomstig 
gemeenschappelijke algemene beginselen
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door de aan verplichtingen gebonden 
partijen getroffen maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
door een onafhankelijk orgaan wordt 
gecontroleerd.

inzake meting en verificatie en de 
landenspecifieke regels.

Or. en

Amendement 736
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten voeren controle-, meet- en 
verificatiesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

Or. fr

Amendement 737
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel, doch ten 
hoogste 0,5%, van de door de aan 
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getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

verplichtingen gebonden partijen getroffen 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie door een onafhankelijk orgaan 
wordt gecontroleerd.

Or. de

Motivering

De bureaucratische vereisten mogen geen te zware belasting vormen voor de reeds onder 
druk staande begrotingen.

Amendement 738
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie door een 
onafhankelijk orgaan wordt gecontroleerd.

4. De lidstaten zien erop toe dat de door de 
aan verplichtingen gebonden partijen 
gestelde besparing wordt berekend 
overeenkomstig bijlage V, lid 2. Zij voeren 
controlesystemen in waardoor ten minste 
een statistisch relevant aandeel van de door 
de aan verplichtingen gebonden partijen 
getroffen maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze wordt 
gecontroleerd.

Or. ro

Amendement 739
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat alle kosten 
voor het verwezenlijken van 
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energiebesparingen worden terugverdiend 
door de eindgebruikers. Bij de invoering 
van een verplichtingsregeling voor 
energiebesparing overeenkomstig lid 1 
vermijden de lidstaten discriminatie, 
kruissubsidies en concurrentievervalsing.

Or. en

Amendement 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energie-efficiëntie kunnen de 
lidstaten:

5. In het kader van de verplichtingsregeling 
voor energiebesparing kunnen de 
lidstaten:

Or. en

Amendement 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

(a) aangezien de lidstaten het concept 
kwetsbare afnemers hebben omschreven 
overeenkomstig artikel 3, lid 7 van 
Richtlijn 2009/72/EG, dienen zij erop toe 
te zien dat een deel van de energie-
efficiëntiemaatregelen op deze groep 
gericht is;

Or. en

Motivering

Het waarborgen dat een deel van de energie-efficiëntiewinst ten goede komt aan personen die 
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met energiearmoede kampen moet een vereiste zijn in plaats van een optie.

Amendement 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen, de tenuitvoerlegging 
van actieprogramma's verbeteren, onder 
meer door een meerstappenbenadering 
(energie-audits, energie-advies, financieel 
advies, werkzaamheden en controle op de 
doeltreffendheid van de werkzaamheden);

Or. en

Amendement 743
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis voor 
verhuurders of groepen investeerders die 
hun panden verhuren om de maatregelen 
uit te voeren in huishoudens die met 
energiearmoede kampen of in sociale 
woningen;

Or. en
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Amendement 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen uit te voeren in huishoudens 
die met energiearmoede kampen of in 
sociale woningen;

(a) eisen met een sociale doelstelling 
opnemen in de besparingsverplichtingen 
die zij opleggen, waaronder de eis de 
maatregelen bij voorrang uit te voeren in 
huishoudens die met energiearmoede 
kampen of in sociale woningen;

Or. en

Amendement 745
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht
is op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

Schrappen

Or. de

Amendement 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

(b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting, mits deze 
aanvullend zijn op de "business as 
usual"-scenario's; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

Or. en

Amendement 747
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

(b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval zien de 
lidstaten erop toe dat er een 
accreditatieprocedure van kracht is die 
helder en transparant is, die openstaat voor 
alle marktdeelnemers en die gericht is op 
het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

Or. en

Amendement 748
Vicky Ford
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
energieleveranciers of andere derde 
partijen, in aanmerking te laten komen 
voor hun verplichting; in dat geval 
ontwikkelen zij een accreditatieprocedure 
die helder en transparant is, die openstaat 
voor alle marktdeelnemers en die gericht is 
op het minimaliseren van de 
certificatiekosten;

(b) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de gecertificeerde 
energiebesparing die is behaald door 
geaccrediteerde energieleveranciers of 
andere geaccrediteerde derde partijen, in 
aanmerking te laten komen voor hun 
verplichting; in dat geval ontwikkelen zij 
een accreditatieprocedure die helder en 
transparant is, die openstaat voor alle 
marktdeelnemers en die gericht is op het 
minimaliseren van de certificatiekosten;

Or. en

Amendement 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald mee te tellen, zolang 
deze kan worden gedocumenteerd en 
geverifieerd en zolang de levensduur van 
de besparingen hierdoor niet wordt 
verlengd.

Or. en

Motivering

Rekening houdend met de levensduur van de besparing moeten de lidstaten kunnen bepalen 
hoeveel van de energiebesparing kan worden overgedragen/opgeslagen. Dit is belangrijk om 
de ontwikkeling van het systeem te waarborgen en de concurrentie in termen van het 
prijsniveau van de energiebesparingen te handhaven.
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Amendement 750
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald mee te tellen, zolang 
deze kan worden gedocumenteerd en 
geverifieerd.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten op nationaal niveau kunnen bepalen hoeveel van de energiebesparing 
kan worden overgedragen/opgeslagen. Dit is van belang omdat de lidstaten bij een dergelijk 
banksysteem de levensduur van de besparing in aanmerking moeten nemen. Een banksysteem 
is van wezenlijk belang om de ontwikkeling van het systeem te waarborgen en de concurrentie 
in termen van het prijsniveau van de energiebesparingen te handhaven.

Amendement 751
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald mee te tellen voor het 
einddoel in 2020.

Or. en

Motivering

Energiebesparingen moeten gedurende de gehele periode worden meegeteld, aangezien dit de 
enige stimulans is om te zorgen voor omvangrijke investeringen.
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Amendement 752
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof 
deze werd behaald in een van de twee 
vorige of volgende jaren.

c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald over de gehele periode 
door te berekenen.

Or. de

Amendement 753
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 
volgende jaren.

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de efficiëntiewinst die in een 
bepaald jaar werd behaald, te behandelen 
alsof deze werd behaald in een van de twee 
vorige of volgende jaren.

Or. en

Amendement 754
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de twee vorige of 

(c) aan verplichtingen gebonden partijen 
toestaan de besparing die in een bepaald 
jaar werd behaald, te behandelen alsof deze 
werd behaald in een van de drie vorige of 
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volgende jaren. volgende jaren.

Or. en


