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Amendement 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de geïnstalleerde 
slimme meters energiebesparing in 
woningen faciliteren en dat de algemene, 
globale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en de voordelen voor de 
eindverbruiker volledig in acht worden 
genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd. In de slimme meters 
moet minimaal technologie zijn 
ingebouwd om te kunnen communiceren 
met de apparaten en gateways die in 
woningen en gebouwen worden 
geïnstalleerd voor energiebesparings- en 
vraagzijdebeheersdoeleinden.

Or. en

Motivering

De installatie van slimme meters zoals bedoeld in de Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG is 
een belangrijk instrument om efficiënt energiegebruik in woningen mogelijk te maken. In het 
CEN/CENELEC-rapport betreffende normalisatiemandaat M/441 worden een aantal bijkomende 
– zij het niet minimale – functies vermeld waarover slimme meters in vergelijking met 
traditionele meters dienen te beschikken. Deze omvatten o.a. systemen voor efficiënt 
energiegebruik en vraagzijdebeheer in woningen of gebouwen.

Amendement 939
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals Wanneer en voorzover de lidstaten – al 
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voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

naargelang de resultaten van de 
economische evaluatie van alle 
langetermijnkosten, -voordelen en -
energiebesparingen positief uitvallen –
slimme meters zoals voorgeschreven door 
de Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG 
inzake elektriciteits- en gasmarkten 
invoeren, zorgen zij ervoor dat de 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
de voordelen voor de eindverbruiker 
volledig in acht worden genomen bij het 
vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd. Bij de installatie van 
slimme meters dient de klant adequate 
informatie en advies te worden verstrekt 
om optimaal van de potentiële voordelen
van slimme meters te kunnen profiteren.

Or. en

Motivering

Om de kosten voor de consument optimaal te kunnen beheersen is het zaak vooral te investeren 
in de juiste systemen. Een van de voornaamste voordelen van slimme meters is juist een accurate 
facturering. Het is dan ook onaanvaardbaar dat niet alle consumenten daarvoor in aanmerking 
komen van zodra de technologie is geïnstalleerd. Accurate facturering is immers een van de 
voornaamste voordelen van slimme meters voor de consument. Onverwacht hoge facturen met 
terugwerkende kracht (die het gevolg zijn van de onnauwkeurigheid van door leveranciers 
gehanteerde registratiesystemen) kunnen voor de consument onbetaalbaar blijken te zijn en 
onnodige problemen en ongemakken veroorzaken.

Amendement 940
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 

Wanneer de lidstaten onder 
gebruikmaking van de beleidsoptie 
waarover zij op het gebied van slimme
metersystemen beschikken op basis van de 
kosten-batenanalyse als bedoeld in bijlage 
1, punt 2, van de Richtlijnen 2009/72/EG 
en 2009/73/EG inzake elektriciteits- en 
gasmarkten slimme meters invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
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de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker, alsmede de 
privacy- en 
gegevensbeschermingsaspecten volledig 
in acht worden genomen bij het vastleggen 
van de minimumfunctionaliteiten van de 
meters en de verplichtingen die aan 
marktdeelnemers worden opgelegd.

Or. en

Amendement 941
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Wanneer de lidstaten op basis van een 
positieve kosten-batenanalyse slimme 
meters zoals voorgeschreven door de 
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG 
inzake elektriciteits- en gasmarkten 
invoeren, zorgen zij ervoor dat de 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
de voordelen voor de eindverbruikers, 
alsmede de gegevensbeschermings-, 
databeveiligings- en privacyaspecten
volledig in acht worden genomen bij het 
vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Or. en

Amendement 942
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
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zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie, de bescherming 
van persoonsgegevens en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Or. ro

Amendement 943
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
zorgen zij ervoor dat de doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie en de voordelen 
voor de eindverbruiker volledig in acht 
worden genomen bij het vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Wanneer de lidstaten slimme meters zoals 
voorgeschreven door de Richtlijnen 
2009/72/EG en 2009/73/EG inzake 
elektriciteits- en gasmarkten invoeren, 
trachten zij te bewerkstelligen dat de 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie en 
de voordelen voor de eindverbruiker 
volledig in acht worden genomen bij het 
vastleggen van de 
minimumfunctionaliteiten van de meters en 
de verplichtingen die aan marktdeelnemers 
worden opgelegd.

Or. de

Amendement 944
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
gebruikers met een eindverbruik van 
elektriciteit van meer dan 6 000 kWh per 
jaar ten laatste op 1 januari 2015 slimme 
meters hebben geïnstalleerd.

Or. en
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Amendement 945
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook is het zaak gemeenschappelijke 
Europese normen voor slimme meters in 
te voeren.

Or. en

Amendement 946
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten kunnen verlangen dat
voor de respectieve uitleesperiodes
meetgegevens inzake de productie of 
consumptie op vraag van de eindverbruiker 
beschikbaar worden gesteld aan een derde 
partij die in naam van de eindverbruiker 
optreedt, een en ander op basis van 
duidelijke, door de lidstaten vast te stellen 
gegevensbeschermingsvoorschriften, 
algemene marktregels en  juridische 
kaderbepalingen en ijkingsregels.

Or. en

Motivering

Bij de invoering van slimme meters moet worden uitgegaan van de regels en randvoorwaarden 
die zijn vastgelegd in het derde energiepakket (2009/72 en 2009/73 EG). Ook de vast te stellen 
technische minimumeisen, gegevensbeschermingsaspecten, kosten-batenanalyses e.d. zijn 
daarbij van doorslaggevend belang. Pas van zodra de juridische en technische aspecten zijn 
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opgehelderd (zie in dat verband het Europees normalisatiemandaat M/441) en de kosten-
batenanalyse duidelijk positief uitvalt, kan met de introductie van slimme meters een begin 
worden gemaakt.

Amendement 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden 
gesteld aan een derde partij die in naam 
van de eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter(s) de 
elektriciteit in aanmerking neemt/nemen
die wordt geproduceerd op het terrein van 
de eindverbruiker en wordt geëxporteerd 
naar het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker onverwijld aan hem of aan 
een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt in een gemakkelijk 
te begrijpen formaat beschikbaar worden 
gesteld zonder dat daaraan bijkomende 
kosten zijn verbonden. De gegevens 
dienen op een veilige manier te worden 
verwerkt en de privacy van de consument 
moet zijn gevrijwaard conform de 
relevante gegevensbeschermings- en 
privacywetgeving van de EU.

Or. en

Amendement 948
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar
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het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de
eindverbruiker beschikbaar worden 
gesteld aan een derde partij die in naam 
van de eindverbruiker optreedt.

het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens over de realtimeproductie of 
-consumptie van eindverbruikers voor hen 
beschikbaar zijn. Wanneer consumenten 
verlangen dat de gegevens aan henzelf of 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt worden verstrekt, 
mogen daaraan geen bijkomende kosten 
zijn verbonden en moeten de gegevens 
worden verstrekt in een formaat dat zij 
kunnen gebruiken om aanbiedingen op 
basis van gelijke criteria met elkaar te 
kunnen vergelijken

Or. en

Motivering

Om de kosten voor de consument optimaal te kunnen beheersen is het zaak vooral te investeren 
in de juiste systemen. Een van de voornaamste voordelen van slimme meters is juist een accurate 
facturering. Het is dan ook onaanvaardbaar dat niet alle consumenten daarvoor in aanmerking 
komen van zodra de technologie is geïnstalleerd. Accurate facturering is immers een van de 
voornaamste voordelen van slimme meters voor de consument. Onverwacht hoge facturen met 
terugwerkende kracht (die het gevolg zijn van de onnauwkeurigheid van door leveranciers 
gehanteerde registratiesystemen) kunnen voor de consument onbetaalbaar blijken te zijn en 
onnodige problemen en ongemakken veroorzaken.

Amendement 949
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt. De 
meterbeheerders zorgen ervoor dat de 
verbruikersgegevens op een veilige 
manier worden verwerkt en dat er geen 
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inbreuk wordt gepleegd op de 
gegevensbeschermingsvoorschriften.

Or. de

Motivering

De verbruiks- en kostengegevens moeten duidelijk en begrijpelijk zijn en ertoe bijdragen dat 
energie-efficiëntie in particuliere huishoudens wordt bevorderd. Daarnaast moet bij het gebruik 
van dergelijke gegevens ook de bescherming van de privacy van de consument worden 
gewaarborgd.

Amendement 950
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de werkelijke 
productie of consumptie op vraag van de 
eindverbruiker zonder bijkomende kosten 
en in een formaat dat de klanten in staat 
stelt een beter inzicht te krijgen in hun 
energieverbruik beschikbaar worden 
gesteld aan een derde partij die in naam 
van de eindverbruiker optreedt.

Or. fr

Motivering

Er is niet aangetoond dat realtime-informatie voor de klanten over hun verbruik een aanzienlijk 
effect heeft dat duurzaam voor energiebesparing zorgt. Het is wel zeker dat continue 
informatieverspreiding op grote schaal voor alle klanten zware kosten voor de klant met zich zal 
brengen. Realtime-informatie moet wel beschikbaar zijn voor klanten die daarom vragen, en wel 
tegen een redelijke prijs.

Amendement 951
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt, zonder extra 
kosten en in een formaat dat kan worden 
gebruikt om aanbiedingen op een billijke 
manier met elkaar te kunnen vergelijken, 
onder inachtneming van de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. ro

Amendement 952
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens over de realtimeproductie
van eindverbruikers voor hen beschikbaar 
zijn. Indien de eindgebruikers daarom 
verzoeken, dienen de meetgegevens inzake 
hun realtimeproductie en -consumptie
zonder bijkomende kosten beschikbaar te
worden gesteld aan een derde partij die in
hun naam optreedt
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Or. en

Amendement 953
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat er in 
een gemakkelijk te begrijpen formaat dat 
zij kunnen gebruiken om aanbiedingen op 
basis van gelijke criteria met elkaar te 
vergelijken accurate meetgegevens inzake 
de realtimeproductie of -consumptie op 
vraag van de eindverbruiker beschikbaar 
worden gesteld aan een derde partij die in 
naam van de eindverbruiker optreedt.

Or. en

Amendement 954
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden gesteld 
aan een derde partij die in naam van de 
eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker en onder inachtneming 
van de gegevensbeschermingswetgeving 
en de ijkingsvoorschriften beschikbaar 
worden gesteld aan een derde partij die in 
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naam van de eindverbruiker optreedt.

Or. en

Amendement 955
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden 
gesteld aan een derde partij die in naam 
van de eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net.

Or. en

Amendement 956
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens inzake de realtimeproductie 
of -consumptie op vraag van de 
eindverbruiker beschikbaar worden 
gesteld aan een derde partij die in naam 
van de eindverbruiker optreedt.

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net.

Or. en
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Amendement 957
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

Schrappen

Or. en

Amendement 958
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet of 
een ander centraal verwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere woon-, bedrijfs-
of diensteenheden worden ook individuele
verwarmingsmeters geïnstalleerd om het
verwarmings-, koelings- of 
warmwaterverbruik van de respectieve 
eenheden te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch
of economisch niet haalbaar is, worden 
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bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator of per vertrek te meten.

Or. de

Motivering

Dit amendement is bedoeld om misverstanden te voorkomen en alle bestaande 
verwarmingstechnologieën op voet van gelijkheid te behandelen. Voor de gehele verwarmings-
en koelingssector moeten dezelfde regels gelden. De regeling mag niet alleen gelden voor 
woningen, maar moet zich ook uitstrekken tot de dienstverleningssector. Er moeten verschillende 
soorten warmtekostenverdelers zijn toegestaan.

Amendement 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt bij gebouwen die worden voorzien 
via een stadsverwarmingsnet dan wel via 
een centrale verwarming of middels 
individuele warmtebronnen, een 
verwarmingsmeter geïnstalleerd aan hetzij 
de ingang van het gebouw, hetzij de 
uitlaatopening van de heetwaterketel. In 
gebouwen met meerdere units worden ook 
individuele warmtemeters geïnstalleerd om 
het verbruik van verwarming of koeling 
van elke unit te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch 
niet haalbaar is, worden individuele 
kostenallocatoren voor verwarming, in 
overeenstemming met de bepalingen in 
bijlage VI, punt 1.2, gebruikt om het 
verwarmingsverbruik van elke radiator te 
meten.

Or. en

Amendement 960
Konrad Szymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt bij gebouwen die worden voorzien 
via een stadsverwarmingsnet dan wel via 
een centrale verwarming een 
verwarmingsmeter geïnstalleerd aan hetzij 
de ingang van het gebouw, hetzij de 
uitlaatopening van de heetwaterketel. In 
gebouwen met meerdere units worden ook 
individuele warmtemeters geïnstalleerd om 
het verbruik van verwarming of koeling 
van elke unit te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch
of economisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik te meten.

Or. en

Amendement 961
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt bij gebouwen die worden voorzien 
via een stadsverwarmingsnet dan wel via 
een centrale verwarming een 
verwarmingsmeter geïnstalleerd aan hetzij 
de ingang van het gebouw, hetzij de 
uitlaatopening van de heetwaterketel. In 
gebouwen met meerdere units worden ook 
individuele warmtemeters geïnstalleerd om 
het verbruik van verwarming of koeling 
van elke unit te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch
of economisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik te meten.



AM\883623NL.doc 17/100 PE475.955v01-00

NL

Or. en

Amendement 962
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling
kan een verwarmingsmeter worden
geïnstalleerd aan de ingang van gebouwen 
die worden voorzien via een 
stadsverwarmingsnet. In gebouwen met 
meerdere appartementen kunnen ook 
individuele verbruiksmeters voor 
verwarming worden geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten, voorzover de 
kosten-batenanalyse positief uitvalt. Als 
het gebruik van individuele 
verwarmingsmeters technisch of 
economisch niet haalbaar is, kunnen
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, worden
gebruikt om het verwarmingsverbruik te 
meten.

Or. en

Motivering

De efficiency van stadsverwarming en koelsystemen moet worden gemeten in termen van 
besparingen op primaire energie.

Amendement 963
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 

In het geval van verwarming en koeling
kan een verwarmingsmeter worden
geïnstalleerd aan de ingang van gebouwen 
die worden voorzien via een 
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gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

stadsverwarmingsnet. In gebouwen met 
meerdere appartementen kunnen ook 
individuele verbruiksmeters voor 
verwarming worden geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is of indien de 
kosten niet opwegen tegen de baten, 
worden individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om – voorzover dat technisch haalbaar is 
– het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

Or. en

Amendement 964
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
dienen ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming te worden geïnstalleerd 
om het verbruik van verwarming of 
koeling van elk appartement te meten, 
althans voorzover de kosten-batenanalyse 
positief uitvalt. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch
of economisch niet haalbaar is, moeten er
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, worden
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten, voor zover de 
eindgebruikers daarom vragen.

Or. en
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Amendement 965
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten, nadat daaraan 
een kosten-batenanalyse is voorafgegaan.
Als het gebruik van individuele 
verwarmingsmeters technisch of 
economisch niet haalbaar is, kunnen
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, worden
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

Or. ro

Amendement 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten, voorzover deze 
de energie-efficiëntie van huishoudens 
verbeteren. Als het gebruik van individuele 
verwarmingsmeters technisch niet haalbaar 
is, worden individuele kostenallocatoren 
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bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

voor verwarming, in overeenstemming met 
de bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

Or. fi

Amendement 967
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch of economisch niet haalbaar is,
kunnen er, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2,
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming worden gebruikt om het 
verwarmingsverbruik van elke radiator te 
meten.

Or. de

Amendement 968
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 

In het geval van verwarming en koeling
kan er een verwarmingsmeter geïnstalleerd
worden aan de ingang van gebouwen die 
worden voorzien via een 
stadsverwarmingsnet. In gebouwen met 
meerdere appartementen kunnen ook 
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voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

individuele verbruiksmeters voor 
verwarming worden geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, kunnen er, in 
overeenstemming met de bepalingen in 
bijlage VI, punt 1.2, individuele 
kostenallocatoren voor verwarming 
worden gebruikt om het 
verwarmingsverbruik van elke radiator te 
meten.

Or. de

Amendement 969
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

Bij gebouwen die worden voorzien via een 
stadsverwarmingsnet of centrale 
verwarming wordt voor verwarmings- en
koelingsdoeleinden aan hetzij de ingang 
van het gebouw, hetzij de uitlaatopening 
van de heetwaterketel een 
verwarmingsmeter geïnstalleerd.

Or. de

Motivering

Om redenen van subsidiariteit moeten de lidstaten hierover kunnen beslissen. Heel wat hoge 
gebouwen in de nieuwe lidstaten zijn bijvoorbeeld nog steeds uitgerust met 
verwarmingssystemen die slechts via één leiding lopen. Zo zou het ombouwen van alle 
verwarmingssystemen alleen al in Litouwen ongeveer een miljard euro kosten; het is dus zaak 
hierbij ook in de toekomst de nodige flexibiliteit aan de dag te blijven leggen.



PE475.955v01-00 22/100 AM\883623NL.doc

NL

Amendement 970
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet of 
die zijn uitgerust met centrale 
verwarming.

Or. en

Amendement 971
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen
wordt ook het installeren van individuele 
verbruiksmeters voor verwarming
gestimuleerd om het verbruik van 
verwarming of koeling van elk 
appartement te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch
of commercieel niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
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radiator te meten. om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

Or. en

Amendement 972
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, 
gebruikt om het verwarmingsverbruik van 
elke radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt in gebouwen die worden voorzien 
via een stadsverwarmingsnet een 
warmteverbruiksmeter geïnstalleerd om 
het verbruik van verwarming of koeling in 
het gebouw te meten.

Or. fi

Motivering

Het meten van het warmte-energieverbruik per appartement is uit een oogpunt van 
kosten/batenverhouding nauwelijks te verantwoorden en valt bijzonder duur uit in bijvoorbeeld 
appartementsgebouwen waar gemeenschappelijke verwarmingssystemen zijn geïnstalleerd.

Amendement 973
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
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voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om –
voorzover doenlijk – het verbruik van 
verwarming of koeling van elk 
appartement te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch 
niet haalbaar is, kunnen individuele 
kostenallocatoren voor verwarming, in 
overeenstemming met de bepalingen in 
bijlage VI, punt 1.2, worden gebruikt om 
het verwarmingsverbruik van elke radiator 
te meten.

Or. en

Amendement 974
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch en economisch niet haalbaar is, 
worden individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

Or. en

Amendement 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele verbruiksmeters 
voor verwarming geïnstalleerd om het 
verbruik van verwarming of koeling van 
elk appartement te meten. Als het gebruik 
van individuele verwarmingsmeters 
technisch niet haalbaar is, worden 
individuele kostenallocatoren voor 
verwarming, in overeenstemming met de 
bepalingen in bijlage VI, punt 1.2, gebruikt 
om het verwarmingsverbruik van elke 
radiator te meten.

In het geval van verwarming en koeling 
wordt een verwarmingsmeter geïnstalleerd 
aan de ingang van gebouwen die worden 
voorzien via een stadsverwarmingsnet. In 
gebouwen met meerdere appartementen 
worden ook individuele meetapparaten
geïnstalleerd om het verbruik van 
verwarming of koeling van elk 
appartement te meten. Als het gebruik van 
individuele verwarmingsmeters technisch 
niet haalbaar is, worden individuele 
kostenallocatoren voor verwarming, in 
overeenstemming met de bepalingen in 
bijlage VI, punt 1.2, gebruikt om het 
verwarmingsverbruik van elke radiator te 
meten.

Or. en

Amendement 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de specifieke toepassing 
van individuele huishoudelijke 
verbruiksmeters zou eventueel een 
bredere langetermijngerichte kosten-
batenanalyse kunnen worden opgemaakt 
waarbij de kosten en baten voor zowel de 
markt als de consument in aanmerking 
zouden moeten worden genomen. Middels 
deze evaluatie zou moeten worden bepaald 
welk meetsysteem het meest 
kosteneffectief zou zijn, gezien de 
specificaties van bijlage VI, punt 1.2, en 
de voor de implementatie in acht te nemen 
haalbaarheidstermijn. Deze kosten-
batenanalyse mag bovendien niet later 
dan een jaar na de uiterste datum voor de 
omzetting van de richtlijn in nationaal 
recht plaatsvinden.

Or. en
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Amendement 977
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen 
die zijn voorzien van centrale verwarming 
of koeling. Deze regels bevatten 
richtsnoeren betreffende correctiefactoren 
die kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 978
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen 
die zijn voorzien van centrale verwarming 
of koeling. Deze regels bevatten 
richtsnoeren betreffende correctiefactoren 
die kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 979
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen 
die zijn voorzien van centrale verwarming 
of koeling. Deze regels bevatten 
richtsnoeren betreffende correctiefactoren 
die kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen,
weerspiegelen.

Schrappen

Or. ro

Amendement 980
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen die 
zijn voorzien van centrale verwarming of 
koeling. Deze regels bevatten richtsnoeren
betreffende correctiefactoren die 
kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor en facturering van 
het verwarmings-, koelings- en 
warmwaterverbruik in gebouwen met 
meerdere appartementen die zijn voorzien 
van centrale verwarming of koeling en/of 
warmwatertoevoer. Deze regels kunnen 
richtsnoeren bevatten betreffende 
correctiefactoren die kenmerken van 
gebouwen, zoals warmteoverdracht tussen 
appartementen, weerspiegelen.

Or. de

Motivering

De grote verschillen tussen de lidstaten onderling nopen tot een grotere flexibiliteit.

Amendement 981
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de De lidstaten voeren regels in inzake de 
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kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen die 
zijn voorzien van centrale verwarming of 
koeling. Deze regels bevatten richtsnoeren 
betreffende correctiefactoren die 
kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

kostentoewijzing en -facturering voor
warmte-, koelings- en warmwaterverbruik
in gebouwen met meerdere appartementen 
die zijn voorzien van centrale verwarming, 
koeling of warmwatervoorziening. Deze 
regels bevatten richtsnoeren betreffende 
correctiefactoren die kenmerken van 
gebouwen, zoals warmteoverdracht tussen 
appartementen, weerspiegelen.

Or. fr

Amendement 982
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen
die zijn voorzien van centrale verwarming 
of koeling. Deze regels bevatten 
richtsnoeren betreffende correctiefactoren 
die kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere woon-, bedrijfs-
of diensteenheden die zijn voorzien van 
centrale verwarming of koeling. Deze 
regels bevatten richtsnoeren betreffende 
correctiefactoren die kenmerken van 
gebouwen, zoals warmteoverdracht tussen 
appartementen, weerspiegelen.

Or. de

Motivering

De regeling mag niet alleen gelden voor woningen, maar moet zich ook uitstrekken tot de 
dienstverleningssector.

Amendement 983
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen die 
zijn voorzien van centrale verwarming of 

De lidstaten kunnen in voorkomend geval
regels invoeren inzake de kostentoewijzing 
voor warmteverbruik in gebouwen met 
meerdere appartementen die zijn voorzien 
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koeling. Deze regels bevatten richtsnoeren 
betreffende correctiefactoren die 
kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

van centrale verwarming of koeling. Deze 
regels bevatten richtsnoeren betreffende 
correctiefactoren die kenmerken van 
gebouwen, zoals warmteoverdracht tussen 
appartementen, weerspiegelen.

Or. de

Amendement 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen
die zijn voorzien van centrale verwarming 
of koeling. Deze regels bevatten 
richtsnoeren betreffende correctiefactoren 
die kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere units die zijn 
voorzien van centrale verwarming of 
koeling. Deze regels bevatten richtsnoeren 
betreffende correctiefactoren die 
kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen units, 
weerspiegelen.

Or. en

Amendement 985
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen die 
zijn voorzien van centrale verwarming of 
koeling. Deze regels bevatten richtsnoeren 
betreffende correctiefactoren die 
kenmerken van gebouwen, zoals 
warmteoverdracht tussen appartementen, 
weerspiegelen.

De lidstaten voeren regels in inzake de 
kostentoewijzing voor warmteverbruik in 
gebouwen met meerdere appartementen die 
zijn voorzien van centrale verwarming of 
koeling.

Or. en
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Amendement 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 987
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De invoering van slimme meters 
kan gestalte krijgen op basis van een 
positieve kosten-batenanalyse, van een 
duidelijke 
gegevensbeschermingswetgeving en van 
internationaal erkende normen.

Or. en

Motivering

Er wordt momenteel door de EU en haar organen gewerkt aan normen om het ontstaan van een 
"slimme-metermonopolie" te voorkomen. Het heeft geen zin om tot installatie over te gaan 
alvorens er duidelijke en transparante normen zijn vastgesteld.

Amendement 988
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2015 erop
toe dat de facturering nauwkeurig is en 
gebaseerd is op het werkelijke verbruik, 
voor alle sectoren die onder deze richtlijn 
vallen, waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 
2.1. De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

De lidstaten zien er conform de nationale 
plannen voor de invoering van slimme 
meters volgens de voorschriften van de 
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG op
toe dat er geregeld informatie wordt 
verschaft over het werkelijke verbruik en 
de daaraan verbonden kosten, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie. De 
eindverbruiker ontvangt de nodige 
informatie zodat hij over een volledig 
overzicht van de huidige energiekosten 
beschikt, in overeenstemming met bijlage 
VI, punt 2.2. Zowel over de frequentie als 
over de vorm en inhoud van de te 
verstrekken informatie moeten leverancier 
en klant overeenstemming zien te 
bereiken.

Or. en

Motivering

De in het voorgestelde artikel 8 en in bijlage VI neergelegde eisen komen overeen met de 
specificaties voor slimme meters en dienen te worden geïmplementeerd in het kader van de 
voorschriften van de Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, die daarvoor een stabiel en 
realistisch tijdschema bieden. Bovendien mag het feit dat de klant wordt geïnformeerd omtrent 
de over een bepaalde periode te betalen rekening niet beletten dat de betaling kan worden 
gespreid in het tempo dat de klant het best uitkomt.

Amendement 989
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de 
lidstaten uiterlijk op 1 januari 2015 erop 
toe dat de facturering nauwkeurig is en 
gebaseerd is op het werkelijke verbruik, 
voor alle sectoren die onder deze richtlijn 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG
(kosten-batenanalyse als bedoeld in 
bijlage 1, punt 2, van de richtlijnen en 
normalisatie conform de 
Commissiestandaarden CEN TC294 voor 
gas en CLC TC205 voor elektriciteit) met 
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vallen, waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij 
over een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

betrekking tot informatie, kunnen de 
lidstaten voorschrijven dat de aan de 
consument te verstrekken informatie, voor 
zover dit technisch mogelijk is en 
financieel te billijken valt en in 
verhouding staat tot de potentiële 
energiebesparingen, nauwkeurig moet zijn
en gebaseerd op het werkelijke verbruik, 
voor alle sectoren die onder deze richtlijn 
vallen, waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt de nodige
consumenteninformatie zodat hij over een 
volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. en

Motivering

De introductie van slimme gasmetersystemen met behulp waarvan de voorgestelde 
facturatiefrequenties moeten worden vastgesteld kan worden onderworpen aan een economische 
evaluatie van de kosten en baten. De formulering van het voorstel impliceert dat de invoering 
van slimme gasmeters algemeen verplicht wordt gesteld en niet aan een economische evaluatie 
zou zijn onderworpen. Voorkomen moet worden dat facturen teveel gegevens gaan bevatten. Er 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen factureringsdata en informatie over het verbruik 
van de consument.

Amendement 990
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
er – overeenkomstig en zoals bepaald in 
de desbetreffende nationale plannen voor 
de invoering van slimme meters conform 
de wettelijke voorschriften van Richtlijn 
2009/72/EG – op toe dat op verzoek van de 
klant en voor zover de technische 
meetapparatuur van de klant daartoe de 
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overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 
2.1. De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

mogelijkheid biedt, minimaal op 
tweemaandelijkse basis accurate
facturering plaatsvindt die gebaseerd is op 
het werkelijke verbruik, voor alle sectoren 
die onder deze richtlijn vallen, waaronder 
energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie. De 
eindverbruiker ontvangt naast de factuur de 
nodige informatie zodat hij over een 
volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.
De frequentie en de vorm van de aan de 
klant beschikbaar te stellen informatie 
vormen het voorwerp van een 
overeenkomst tussen klant en leverancier.

Or. en

Motivering

Bij de invoering van warmtemeters moet – vooral met het oog op de langetermijnkosten en 
-baten – rekening worden gehouden met de technische en economische haalbaarheid daarvan. 
De bepalingen die specifiek verband houden met de facturering moeten ruimte laten voor 
verschillende factureringsmethoden (inclusief automatische incassofacturering) en frequenties 
op basis van de behoeften, het gebruik en de specifieke voorkeuren van de klant.

Amendement 991
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 
2.1. De eindverbruiker ontvangt naast de
factuur de nodige informatie zodat hij over 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, waarborgen de 
lidstaten voor zover mogelijk en onder 
inachtneming van de economische 
uitvoerbaarheid tegen uiterlijk 1 januari 
2015 dat de overeenkomstig de in bijlage 
VI, punt 2.1 vastgestelde 
minimumfrequentie beschikbaar gestelde 
verbruiksgegevens voor alle sectoren die 
onder deze richtlijn vallen, waaronder 
energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie, nauwkeurig 
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een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

zijn en gebaseerd zijn op het werkelijke 
verbruik. De eindverbruiker ontvangt naast
deze gegevens de nodige informatie zodat 
hij over een volledig overzicht van de 
huidige energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. de

Motivering

Maandelijkse facturering kan met name voor verwarmingskosten tot sociale problemen en 
financiële stroppen leiden bij huurders/gebruikers, omdat de kosten niet gelijkmatig over het 
jaar worden verrekend, maar vooral zwaar doorwegen in de wintermaanden, waarin de 
verwarmingskosten bijzonder hoog uitvallen. Het begrip "facturering" moet derhalve duidelijk 
worden gedefinieerd.

Amendement 992
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
erop toe dat de met behulp van slimme 
meters dan wel zelfaflezing conform de 
nationale plannen voor de invoering van 
slimme meters overeenkomstig de 
vereisten van Richtlijn 2009/72/EG te 
verrichten facturering nauwkeurig is en
informatie verschaft over het werkelijke 
verbruik, voor alle sectoren die onder deze 
richtlijn vallen, waaronder 
energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. en
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Amendement 993
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
er conform de uit Richtlijn 2009/72/EG 
voortvloeiende nationale plannen voor de 
installatie van slimme meters op toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. fr

Amendement 994
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs,
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering en de kostenverdeling voor 
gebouwen met meerdere appartementen
nauwkeurig is en gebaseerd is op het 
werkelijke dan wel vooraf geraamde
verbruik – al naargelang met de klant is 
overeengekomen – voor alle sectoren die 
onder deze richtlijn vallen, waaronder 
energiedistributeurs, 
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De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie, en wel in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt middels de 
factuur of langs een andere daarvoor 
geschikte weg de nodige informatie, zodat 
hij over een volledig overzicht van de 
huidige energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. de

Amendement 995
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1. 
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1. 
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.
Daarnaast moet in de factuur ook altijd 
het maandgemiddelde worden vermeld, 
berekend op basis van het over het gehele 
jaar geraamde verbruik.

Or. de

Amendement 996
Fiona Hall
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
er uiterlijk op 1 januari 2015 of op het 
moment van installering van de slimme 
meter op toe dat de rekeningoverzichten
correct zijn en zijn gebaseerd op het 
werkelijke verbruik, voor alle sectoren die 
onder deze richtlijn vallen, waaronder 
energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast het 
rekeningoverzicht de nodige informatie 
zodat hij over een volledig overzicht van 
de huidige energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. en

Motivering

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

Amendement 997
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
er uiterlijk tegen 2020 op toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
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distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2, 
en met de relevante bepalingen voor 
elektriciteit in Richtlijn 2009/72/EG en 
voor gas in Richtlijn 2009/73/EG.

Or. en

Amendement 998
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten, de distributie- en de 
openbaredienstverplichtingskosten 
beschikt, in overeenstemming met bijlage 
VI, punt 2.2.

Or. en

Amendement 999
Herbert Reul
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij –
voorzover er adequate technische 
oplossingen voorhanden zijn – over een 
volledig overzicht van de huidige 
energiekosten kan beschikken, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. de

Amendement 1000
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 
2.1. De eindverbruiker ontvangt naast de
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de
factureringsgegevens gebaseerd zijn op 
het werkelijke verbruik De eindverbruiker 
ontvangt naast de factureringsgegevens de 
nodige informatie zodat hij over een 
volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.
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energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. de

Amendement 1001
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten
er bij de installatie van slimme meters op
toe dat de facturering nauwkeurig is en 
gebaseerd is op het werkelijke verbruik, 
voor alle sectoren die onder deze richtlijn 
vallen, waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. en

Amendement 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is
op het werkelijke verbruik, voor alle 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en dat de 
factureringsgegevens gebaseerd zijn op 
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sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

het werkelijke verbruik, voor alle sectoren 
die onder deze richtlijn vallen, waaronder 
energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2, 
en met de relevante bepalingen voor 
elektriciteit in Richtlijn 2009/72/EG en 
voor gas in Richtlijn 2009/73/EG.

Or. en

Motivering

De consumenten moeten worden voorzien van accurate en transparante informatie over hun 
reële verbruik, maar hoeven niet noodzakelijkerwijs te worden verplicht hun rekeningen te 
voldoen op basis van hun werkelijke verbruik. Daarnaast moet de bepaling ook worden 
aangepast aan de vereisten van het derde pakket voor de implementatie van slimme 
meetsystemen.

Amendement 1003
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle onder 
deze richtlijn vallende sectoren waarvoor 
de kosten-batenanalyse positief uitvalt en 
die de haalbaarheidsstudies kunnen 
doorstaan, waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1.
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
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overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2. een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Or. en

Amendement 1004
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1. 
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur de nodige informatie zodat hij over 
een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2.

Naast de verplichtingen van Richtlijn 
2009/72/EG en Richtlijn 2009/73/EG met 
betrekking tot facturering, zien de lidstaten 
uiterlijk op 1 januari 2015 erop toe dat de 
facturering nauwkeurig is en gebaseerd is 
op het werkelijke verbruik, voor alle 
sectoren die onder deze richtlijn vallen, 
waaronder energiedistributeurs, 
distributiesysteembeheerders en kleine 
detailhandelaars in energie in 
overeenstemming met de 
minimumfrequentie in bijlage VI, punt 2.1. 
De eindverbruiker ontvangt naast de 
factuur alle nodige informatie zodat hij 
over een volledig overzicht van de huidige 
energiekosten beschikt, in 
overeenstemming met bijlage VI, punt 2.2. 

Or. ro

Amendement 1005
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers zonder bijkomende kosten
de keuze krijgen tussen elektronische of 
papieren facturering en dat zij gemakkelijk 
toegang kunnen krijgen tot aanvullende 
informatie om – voorzover dat economisch 
verantwoord is – gedetailleerde 
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bijlage VI, punt 1.1. zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

Or. ro

Amendement 1006
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij bij de installatie van slimme meters
gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

Or. en

Amendement 1007
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en dat 
zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 1008
Fiona Hall
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren facturering en 
dat zij gemakkelijk toegang kunnen krijgen 
tot aanvullende informatie om 
gedetailleerde zelfcontrole van de 
verbruiksgeschiedenis mogelijk te maken, 
zoals vastgelegd in bijlage VI, punt 1.1.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
eindverbruikers de keuze krijgen tussen 
elektronische of papieren 
rekeningoverzichten en facturen en dat zij 
gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot 
aanvullende informatie om gedetailleerde 
zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1009
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier.

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
aan een door de eindverbruiker 
aangewezen energieleverancier
beschikbaar worden gesteld in dezelfde 
vorm als waarin de eindgebruiker ze 
ontvangt. Zo de overeenkomstsluitende 
partijen hiervan wensen af te wijken, 
moeten er vooraf afspraken met 
betrekking tot de kostenverdeling worden 
gemaakt.

Or. de

Motivering

Elke aanpassing resulteert in hogere administratieve lasten en veroorzaakt dus hogere kosten. 
Desgewenst kunnen de overeenkomstsluitende partijen daarvan afwijken, maar wanneer 
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daarover geen duidelijkheid bestaat, zal de klant voor de extra kosten moeten opkomen.

Amendement 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier.

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier of aan een derde.

Or. fr

Amendement 1011
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier.

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan de klant of 
aan een door de eindverbruiker 
aangewezen energieleverancier.

Or. en

Amendement 1012
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energierekeningoverzichten en 
verbruiksgeschiedenis beschikbaar worden 
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de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier.

gesteld aan een door de eindverbruiker 
aangewezen energieleverancier.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1013
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat 
consumenten op hun verzoek tijdig en in 
een gemakkelijk te begrijpen formaat van 
informatie en energietarieframingen 
moeten worden voorzien om hen in staat 
te stellen aanbiedingen op basis van 
gelijke criteria met elkaar te vergelijken, 
zodat zij binnen hun land op een 
kostenefficiënte manier van 
energieleverancier kunnen wisselen. 

Or. en

Amendement 1014
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In voorkomend geval moeten de lidstaten 
tariefstructuren stimuleren waardoor 
consumenten ertoe worden aangespoord 
marginale bijkomende eenheden van 
energieverbruik te besparen.

Or. en
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Amendement 1015
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

3. Facturerings- en meetgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker
via minimaal twee directe 
feedbackkanalen, waaronder ook een 
display in huis.

Or. en

Motivering

Het Comité van Europese energieregelgevers (CEER) beveelt aan dat de eindgebruikers 
informatie wordt verstrekt middels een keuze uit ten minste twee communicatiekanalen. Uit 
analyses van proefprojecten met slimme meters en studies om energie-efficiëntie en 
vraagrespons te verbeteren is gebleken dat displays in huis de beste resultaten opleveren in 
termen van energiebesparing.

Amendement 1016
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

3. Elektronisch verstrekte meet- en 
factureringsgegevens van individueel 
energieverbruik, maar ook de andere in 
leden 1, 2, 3 en bijlage VI vermelde 
gegevens, worden gratis ter beschikking 
gesteld aan de eindverbruiker. Dit geldt als 
zodanig niet voor papieren facturering. 

Or. en

Motivering

Informatie moet op een kosteneffectieve manier worden verstrekt. Deze bepaling moet daarom 
alleen gelden voor elektronisch verstrekte informatie, ten einde de administratiekosten tot een 
minimum te beperken.
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Amendement 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

Or. en

Amendement 1018
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in de leden 1, 2 en 3 vermelde 
gegevens, worden op een transparante en 
kosteneffectieve manier ter beschikking 
gesteld aan de eindverbruiker.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet een duidelijker onderscheid maken tussen de verplichte minimumeisen voor 
meet- en factureringsgegevens die aan alle klanten ter beschikking moet worden gesteld en de 
meer specialistische informatie in concurrerende offertes die niet gratis kan worden verstrekt.

Amendement 1019
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI 



AM\883623NL.doc 49/100 PE475.955v01-00

NL

vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

vermelde gegevens worden op een 
transparante en kosteneffectieve manier
ter beschikking gesteld aan de 
eindverbruiker.

Or. en

Amendement 1020
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de eindverbruiker.

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in de leden 1, 2 en 3 vermelde 
gegevens, worden tegen een minimale 
vergoeding ter beschikking gesteld aan de 
eindverbruiker.

Or. en

Amendement 1021
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1, 2, 3 en bijlage VI
vermelde gegevens, worden gratis ter 
beschikking gesteld aan de 
eindverbruiker.

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in de leden 1, 2 en 3 vermelde 
gegevens, worden aan de eindverbruiker
ter beschikking gesteld.

Or. de

Motivering

Bijlage VI is te gedetailleerd. De verplichting om de eindgebruiker alle gegevens ter beschikking 
te stellen, leidt alleen maar tot meer frustratie en overbelasting. Uiteindelijk moet de 
eindgebruiker zelf in staat worden gesteld om middels een interface de gegevens op te vragen die 
hem bij de beoordeling van zijn energieverbruik van pas kunnen komen. Er bestaat al nationale 
regelgeving met betrekking tot de kostenverdeling, en de Commissie heeft de noodzaak tot 
harmonisatie daarvan niet kunnen aantonen.
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Amendement 1022
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dit artikel is niet van toepassing 
wanneer uit een kosten-batenanalyse 
blijkt dat de voordelen in termen van 
potentiële besparingen voor de 
eindgebruikers niet opwegen tegen de 
kosten van de installatie van individuele 
meters.
Als uit de economische beoordeling van 
de invoering van slimme meters 
overeenkomstig Richtlijn 2009/72/EG 
blijkt dat de installatie ervan voordelig is, 
is de in lid 2 vastgestelde termijn niet van 
toepassing.

Or. en

Amendement 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Dit artikel is niet van toepassing 
wanneer uit een kosten-batenanalyse 
blijkt dat de voordelen in termen van 
potentiële besparingen voor de 
eindgebruikers niet opwegen tegen de 
kosten van de installatie van individuele 
meters.
Als uit de economische beoordeling van 
de invoering van slimme meters 
overeenkomstig Richtlijn 2009/72/EG 
blijkt dat de installatie ervan voordelig is, 
is de in lid 2 vastgestelde termijn niet van 
toepassing.

Or. en
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Motivering

De distributiebedrijven installeren al slimme meters volgens de in de 3e elektriciteitsrichtlijn 
(Richtlijn 2009/72/EG) vastgestelde tijdschema's, d.w.z. dat 80% van de klanten voor wie een 
kosten-batenanalyse positief uitviel, uiterlijk in 2020 een slimme meter moet hebben. De nieuwe 
richtlijn mag lopende investeringsplannen niet doorkruisen. Ook mogen de distributiebedrijven 
niet tot economisch niet-levensvatbare oplossingen gedwongen worden.

Amendement 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie en de lidstaten 
verbinden zich tot het opzetten van 
programma's voor onderzoek naar 
technologieën die in alle opzichten 
geschikt zijn voor historische en 
cultuurgebouwen wat betreft het gebruik 
van hernieuwbare energie en de 
installatie van slimme meters en andere 
energiebesparings- en 
productietechnologieën die in dergelijke 
gebouwen geïnstalleerd moeten worden, 
waarbij zij zich ertoe verplichten de 
resultaten van reeds uitgevoerde 
onderzoeken bekend te maken.

Or. es

Amendement 1025
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen van dit artikel zijn in 
overeenstemming met het tijdschema en 
de modaliteiten voor de installatie van 
slimme meters als bedoeld in de 
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, 
en overeenkomstig deze beide richtlijnen 
geïnstalleerde meters bieden de 
mogelijkheid tot accuratere facturering op 



PE475.955v01-00 52/100 AM\883623NL.doc

NL

basis van het werkelijke verbruik.

Or. fr

Amendement 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aanschaf-, installatie- en 
onderhoudskosten van individuele 
elektriciteits-, aardgas-, centrale 
verwarmings-, koelings- en 
warmwatermeters die in het kader van 
deze richtlijn worden geïnstalleerd, 
worden overeenkomstig de te sluiten 
energieprestatiecontracten gedekt door de 
energieleveranciers.

Or. ro

Amendement 1027
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten schrijven voor dat de 
nationale regelgevende instanties de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van de 
energierekeningen voor de consument 
jaarlijks onderzoeken. Hun bevindingen 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Om hun verbruik te veranderen, moeten de consumenten hun energierekening kunnen begrijpen. 
Daarom moet van de nationale regelgevende instanties worden geëist dat ze onderzoeken of de 
rekeningen begrijpelijk zijn voor de consument.  Door de openbaarmaking van de informatie 
kunnen de consumenten kiezen voor de bedrijven die er de beste praktijken op nahouden.
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Amendement 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Gezien het specifieke karakter van 
historische en cultuurgebouwen zou het 
dienstig zijn een analyse op te maken van 
de ontwikkeling van het energieverbruik 
in de tijd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kwaliteit van de isolatie 
van traditionele gebouwen, de aanpassing 
daarvan aan de omgeving en de goede 
praktijken die de samenleving destijds 
heeft toegepast voor het gebruik en de 
functie van deze gebouwen.

Or. es

Amendement 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Financiering
1. De Commissie en de lidstaten roepen 
hiertoe financieringsfaciliteiten en -
mechanismen in het leven, waaronder: 
a) financiële bijdragen en boetes wegens 
niet- nakoming van de in artikel 6 
vastgestelde verplichtingen;
b) middelen die uit hoofde van het 
meerjarig financieel kader voor energie-
efficiëntie zijn toegewezen, in het 
bijzonder middelen van het cohesiefonds, 
de structuurfondsen en het 
plattelandsontwikkelingsfonds, en 
gereserveerde Europese financiële 
instrumenten, technische bijstand en 
financiële instrumentering;
c) voor energie-efficiëntiedoeleinden 
toegewezen middelen van de Europese 
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Investeringsbank (EIB) en andere 
Europese financiële instellingen, in het 
bijzonder de Europese Bank voor 
Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) 
en de Ontwikkelingsbank van de Raad 
van Europa (CEB);
d) nationale middelen, waaronder 
middelen van publieke banken en andere 
nationale financiële instellingen;
e) 10% van de totale subsidies van het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, die kunnen worden 
gebruikt ter bevordering van de in het 
kader van deze richtlijn uit te voeren 
energie-efficiëntiemaatregelen;
f) het gebruik van andere EU-fondsen 
voor onderzoek en ontwikkeling, 
voorlichtingscampagnes of bevordering 
van het energie-efficiëntiebesef.
2. Er worden financiële of fiscale 
stimulansen verstrekt voor de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen 
die zijn vervat in de energie-audits welke 
in het kader van deze richtlijn worden 
uitgevoerd. De bewuste 
financieringsfaciliteiten voorzien in:
a) financiële instrumenten (bijvoorbeeld 
in de vorm van leninggaranties voor 
privékapitaal, garanties voor 
leningovereenkomsten ter bevordering 
van energie-efficiëntie, gesubsidieerde 
leningen en speciale kredietlijnen) om 
zowel de vermeende als de reële risico's 
van energie-efficiëntieprojecten te 
verlagen;
b) adequate middelen ter ondersteuning 
van opleidings- en 
certificeringsprogramma's voor de 
verbetering en erkenning van 
vaardigheden op het gebied van energie-
efficiëntie. 
3. Ter verwezenlijking van de in de leden 
1 en 2 beoogde doelstellingen nemen de 
Commissie en de lidstaten specifiek 
maatregelen om investeringen te 
ondersteunen voor verbetering van de 
energie-efficiëntie ten behoeve van 
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degenen die ten prooi vallen aan 
energiearmoede, o.a. in de vorm van 
energieprestatiecontracten.
4. Het staat de lidstaten vrij een lager btw-
tarief toe te passen – dat echter niet 
minder dan 5% mag bedragen – voor in 
het kader van deze richtlijn aangeschafte 
producten of diensten. 
5. De Commissie verschaft de lidstaten in 
voorkomend geval op hun verzoek 
rechtstreeks of via de Europese financiële 
instellingen bijstand bij het opzetten van 
financiële faciliteiten en technische 
steunvoorzieningen ter vergroting van de 
energie-efficiëntie in diverse sectoren, en 
wel door de uitwisseling van optimale 
praktijken tussen de bevoegde nationale 
of regionale autoriteiten of organisaties te 
ondersteunen.

Or. ro

Amendement 1030
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging 
ervan te garanderen. De aldus 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk [12 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn] in kennis van deze bepalingen 
en delen haar onverwijld eventuele latere 
wijzigingen daarvan mede.

Schrappen

Or. en
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Motivering

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies will 
be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may only 
be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved despite 
major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the behaviour 
and investment decisions of customers.

Amendement 1031
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De sancties mogen niet 
automatisch of los van schuld worden 
opgelegd. In elk geval afzonderlijk moet 
nauwkeurig worden bekeken welke 
inspanningen energiebedrijven 
bijvoorbeeld hebben geleverd om de 
doelstellingen te bereiken en waarom dit 
niet is gelukt. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

Or. de

Amendement 1032
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

Voorzover de lidstaten de voorkeur geven 
aan een verplichte regeling, bepalen zij
welke sancties van toepassing zijn indien 
de krachtens de artikelen 6 tot en met 8 
vastgestelde nationale bepalingen niet 
worden nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

Or. de

Motivering

Indien de lidstaten de voorkeur geven aan andere instrumenten dan de Commissie voorstelt, 
hebben sancties geen zin.

Amendement 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

Voorzover zij niet hebben besloten om 
toegestane alternatieve oplossingen toe te 
passen, bepalen de lidstaten welke sancties 
van toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen zij alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. Deze sancties kunnen de 
vorm aannemen van verplichtingen om op 
de vrije markt extra ETS-rechten in te 
kopen. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
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daarvan mede.

Or. en

Amendement 1034
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend en evenredig 
zijn. De lidstaten stellen de Commissie 
uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 
onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

Or. en

Amendement 1035
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] in 
kennis van deze bepalingen en delen haar 

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten verantwoord, doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
lidstaten stellen de Commissie uiterlijk [12
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn] in kennis van deze bepalingen en 
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onverwijld eventuele latere wijzigingen 
daarvan mede.

delen haar onverwijld eventuele latere 
wijzigingen daarvan mede. 

Or. ro

Amendement 1036
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen regels vast omtrent de 
stimulansen en subsidies om bedrijven en 
burgers tot energie-efficiënte 
investeringen aan te sporen.

Or. en

Motivering

Stimulansen zijn van belang om binnen de Europese Unie vooruitgang te kunnen boeken op het 
stuk van energie-efficiëntie. Met sancties is niemand gebaat.

Amendement 1037
Vladimir Urutchev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
opbrengsten van de bovenvermelde 
sancties conform het bepaalde in artikel 
16 bis (nieuw) worden besteed aan 
financiële steun ter bevordering van 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 1038
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. 
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder 
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

Schrappen

Or. en

Amendement 1039
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. 
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in 

Schrappen
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lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder 
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

Or. en

Amendement 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte.

In elk nationaal plan wordt het volgende 
vastgelegd:
a) de nationale 
ontwikkelingsdoelstellingen met 
betrekking tot warmtekrachtkoppeling 
voor het jaar 2020 en de bijbehorende 
tussentijdse doelstellingen;
b) de gebieden waar stadsverwarming 
wordt bevorderd omdat de kosten-
batenanalyse voor 
warmtekrachtkoppeling positief uitvalt;
c) de gegevens van bijlage VII;
d) de plannen moeten berusten op een 
uitgebreide kosten-batenanalyse van alle 
voorgenomen investeringen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bestaande warmtevraag en de 
verschillende verbruiksprofielen (bijv. 
industriële, huishoudelijke of tertiaire 
verbruikspatronen) worden geëvalueerd. 
Bovendien moeten er op grond van de 
kenmerken van de uiteenlopende 
nationale vraag- en verbruikspatronen 
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verschillende soorten 
warmtekrachtkoppeling (micro, voor 
eigen verbruik…) in aanmerking worden 
genomen.
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Motivering

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical issues 
in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects should be 
taken into account. Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-
benefit analysis carried out at system level according to clearly established criteria and 
modalities. Such analysis should identify District Heating/Cooling development areas where 
heat demand is sufficient to justify the development of district heating/cooling networks.

Amendement 1041
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte.

In elk nationaal plan wordt het volgende 
vastgelegd:
a) de nationale 
ontwikkelingsdoelstellingen met 
betrekking tot warmtekrachtkoppeling 
voor het jaar 2020 en de bijbehorende 
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voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

tussentijdse doelstellingen;
b) de gebieden waar stadsverwarming 
wordt bevorderd omdat de kosten-
batenanalyse voor 
warmtekrachtkoppeling positief uitvalt;
c) de gegevens van bijlage VII;
d) de plannen moeten berusten op een 
uitgebreide kosten-batenanalyse van alle 
voorgenomen investeringen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
bestaande warmtevraag en de 
verschillende verbruiksprofielen (bijv. 
industriële, huishoudelijke of tertiaire 
verbruikspatronen) worden geëvalueerd. 
Bovendien moeten er op grond van de 
kenmerken van de uiteenlopende 
nationale vraag- en verbruikspatronen 
verschillende soorten 
warmtekrachtkoppeling (micro, voor 
eigen verbruik…) in overweging worden 
genomen.
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Motivering

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical issues 
in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects should be 
taken into account. All these aspects also account for large differences in Member States’ in 
terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  Requirements 
should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis carried out at 
system level according to clearly established criteria and modalities. Such analysis should 
identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is sufficient to justify 
the development of district heating/cooling networks. An effective promotion of CHP can be 
pursued by preserving the market operators’ free initiative, providing financial incentives and 
simplifying administrative procedures. Development costs of district heating/cooling networks 
should be borne by network users in order to guarantee a balanced distribution of costs and 
avoid market distortion.
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Amendement 1042
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte.
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder 
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 maken de 
lidstaten een uitvoerige analyse op van het 
potentieel voor de toepassing van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
stellen zij de Commissie van de 
evaluatieresultaten op de hoogte. De
evaluaties worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie.

Or. en

Amendement 1043
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 

1. Uiterlijk 1 januari 2016 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte.
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geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder 
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

Or. de

Motivering

De lidstaten hebben voor de opstelling van dermate gedetailleerde plannen tijd en personeel 
nodig. Twee jaar is daarvoor een realistische termijn. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat 
dergelijke plannen binnen vijf of tien jaar verouderd raken, zodat van regelmatige actualisering 
– een proces dat bijzonder ingewikkeld is en dus kostbaar zal uitpakken – kan worden afgezien. 
Daar komt nog bij dat bindende plannen niet compatibel zijn met het principe van de vrije 
concurrentie.

Amendement 1044
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 

1. Uiterlijk 31 december 2015 maken de 
lidstaten een uitvoerige evaluatie op van 
de vraag naar verwarming en koeling om 
het potentieel voor de toepassing van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
efficiënte stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte.
Indien zij al een soortgelijke evaluatie 
hebben uitgevoerd, stellen zij de 
Commissie daarvan in kennis. Bij deze 
evaluatie moeten verschillende soorten 
warmtekrachtkoppeling worden betrokken 
op basis van de specifieke kenmerken van 
de respectieve nationale vraag- en 
verbruikspatronen. De plannen worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten zien erop 
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nageleefd. toe dat in het kader van de lokale en 
regionale ontwikkelingsplanning –
inclusief bij plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en ook bij 
lokale en regionale energiestrategieën en 
energieplanning – eveneens rekening 
wordt gehouden met het efficiënt gebruik 
van energiebronnen en de ontwikkeling 
van zuinige verwarmings- en 
koelsystemen. Daarbij moet ook rekening
worden gehouden met de situatie op de 
lokale/regionale warmtemarkten.

Or. en

Amendement 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 31 december 2015 maken de 
lidstaten een uitvoerige evaluatie op van 
de vraag naar warmtekrachtkoppeling om 
het potentieel voor de toepassing van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
efficiënte stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte.
Indien zij al een soortgelijke evaluatie 
hebben uitgevoerd, stellen zij de 
Commissie daarvan in kennis. Bij deze 
evaluatie moeten verschillende soorten 
warmtekrachtkoppeling worden betrokken 
op basis van de specifieke kenmerken van 
de respectieve nationale vraag- en 
verbruikspatronen. De plannen worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten zien erop 
toe dat in het kader van de lokale en 
regionale ontwikkelingsplanning –
inclusief bij plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en ook bij 
lokale en regionale energiestrategieën en 
energieplanning – eveneens rekening 
wordt gehouden met het efficiënt gebruik 
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van energiebronnen en de ontwikkeling 
van zuinige verwarmings- en 
koelsystemen.

Or. en

Amendement 1046
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 31 december 2015 analyseren
de lidstaten de ontwikkeling van het 
potentieel voor de toepassing van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
efficiënte stadsverwarming en -koeling, 
waarin de gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. Indien zij reeds een 
soortgelijke evaluatie hebben uitgevoerd, 
stellen zij de Commissie daarvan in 
kennis. De evaluaties worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten zien erop toe dat 
bij alle lokale en regionale
energiestrategieën rekening wordt 
gehouden met het efficiënt gebruik van 
energiebronnen en de ontwikkeling van 
zuinige verwarmings- en koelsystemen.
Daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met de situatie op de 
lokale/regionale warmtemarkten.

Or. en

Amendement 1047
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 

1. Uiterlijk 31 december 2015 maken de 
lidstaten een uitvoerige evaluatie op van
het potentieel voor de toepassing van een 
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toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
efficiënte stadsverwarming en -koeling, 
waarin de gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. Indien zij reeds een 
soortgelijke evaluatie hebben uitgevoerd, 
stellen zij de Commissie daarvan in 
kennis. De evaluaties worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten zien erop toe dat 
in het kader van de lokale en regionale
ontwikkelingsplanning – inclusief bij
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en ook bij lokale en 
regionale energiestrategieën en 
energieplanning – eveneens rekening
wordt gehouden met het efficiënt gebruik 
van energiebronnen en de ontwikkeling 
van zuinige verwarmings- en 
koelsystemen. Daarbij moet ook rekening
worden gehouden met de situatie op de 
lokale/regionale warmtemarkten.

Or. en

Amendement 1048
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten zien erop toe dat 
in het kader van de lokale en regionale
ontwikkelingsplanning – inclusief bij
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en ook bij lokale en 
regionale energiestrategieën en 
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landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

energieplanning – eveneens rekening 
wordt gehouden met het efficiënt gebruik 
van energiebronnen en de ontwikkeling 
van zuinige verwarmings- en 
koelsystemen. Daarbij moet ook rekening
worden gehouden met de situatie op de 
lokale/regionale warmtemarkten.

Or. en

Amendement 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling en efficiënte
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder 
plannen voor stedelijke en landelijke 
ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationale verwarmings- en
koelingskaart op om effectiever het 
potentieel voor de toepassing van 
warmtekrachtkoppeling, stadsverwarming 
en -koeling te kunnen bepalen en
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie.

Or. fi

Amendement 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 maken de 
lidstaten een uitvoerige evaluatie op om 
het potentieel van efficiënte 
energietechnologieën, waaronder ook
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
efficiënte stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte; daarin worden ook 
de gegevens van bijlage VII meegenomen.
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en houden ook rekening met de 
locale en regionale warmtemarkten. Met 
het oog op de bovengenoemde evaluatie 
maken de lidstaten voor hun grondgebied 
kosten-batenanalyses op omtrent de 
uitvoerbaarheid en de technische en 
economische relevantie daarvan, ten 
einde effectieve oplossingen tegen 
aanvaardbare kosten te kunnen 
implementeren.

Or. fr

Motivering

Het is van belang dat de lidstaten eerst een algemene beoordeling opmaken van de oplossingen 
die uit een oogpunt van energie-efficiëntie relevant zijn, en dat zij daarbij uitgaan van een 
onbevooroordeelde kosten-batenanalyse. Ook de plaatselijke omstandigheden moeten daarbij in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 1051
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
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koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie en moeten o.a. ook inspelen op
de te verwachten vermindering van de 
verwarmings- en koelingsbehoeften die 
voortvloeit uit de artikelen 4 t/m 8 van 
hoofdstuk II, uit de toepassing van 
Richtlijn 2010/31/EU en uit andere 
maatregelen, alsmede op het effect dat 
deze daling van het energieverbruik zal 
hebben op de toekomstige 
infrastructuurbehoeften. De lidstaten 
verzekeren door middel van hun 
regelgevend kader dat nationale 
verwarmings- en koelingsplannen worden 
opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd. De 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen houden ten volle 
rekening met de op grond van Richtlijn 
2004/8/EG uitgevoerde analyses van het 
nationale potentieel voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling.

Or. en

Motivering

Aanbodgeoriënteerde energiemaatregelen moeten ook inspelen op verbeteringen aan de 
vraagzijde, ten einde overaanbod en het mislukken van investeringen tegen te gaan.

Amendement 1052
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
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lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd. Wanneer 
het potentieel voor 
warmtekrachtkoppeling van elektriciteit 
en warmte in een bepaalde lidstaat al 
relatief optimaal wordt benut, zodat 
nieuwe maatregelen aanzienlijk minder 
kosteneffectief zouden zijn dan in andere 
landen, kan de Commissie de betrokken 
lidstaat toestaan om gegronde redenen 
van de bepalingen van het onderhavige 
artikel 10 af te wijken.

Or. fi

Motivering

In sommige landen bestaan er aanzienlijk meer WKK-installaties dan elders. In een vrije 
markteconomie moet de bouw van nieuwe WKK-installaties rendabel zijn, hetgeen veel 
moeilijker te realiseren is in de hier bedoelde lidstaten dan in lidstaten waar nog veel onbenut 
potentieel voor warmtekrachtkoppeling van elektriciteit en warmte voorhanden is.

Amendement 1053
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
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warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

warmtekrachtkoppeling, waaronder micro-
warmtekrachtkoppeling, en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd. In 
voorkomend geval kunnen de nationale 
verwarmings- en koelingsplannen 
voorzien in een specifiek onderdeel met 
betrekking tot 
microwarmtekrachtkoppeling in 
woningen.

Or. en

Motivering

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) as a 
technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States are 
encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be satisfied by 
residential micro-cogeneration.

Amendement 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een plan op om het potentieel 
voor de toepassing van een 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
waaronder micro-warmtekrachtkoppeling,
en efficiënte stadsverwarming en -koeling 
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ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

te ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Amendement 1055
Matthias Groote

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
administratieve lasten moeten daarbij zo 
laag mogelijk worden gehouden. De 
plannen worden elke vijf jaar
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd. In deze 
plannen voor ruimtelijke ordening moet 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
prioriteit krijgen.

Or. de
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Amendement 1056
Daniel Caspary

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 analyseren de 
lidstaten het potentieel voor de toepassing 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling, waarin de 
gegevens van bijlage VII – met inbegrip 
van een kosten-batenanalyse – worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De analyses worden 
elke vijf jaar in nauwe samenwerking met 
de lokale overheden geactualiseerd en 
meegedeeld aan de Commissie. De 
lidstaten verzekeren door middel van hun 
regelgevend kader dat nationale 
verwarmings- en koelingsplannen worden 
opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. de

Amendement 1057
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
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plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

plannen worden in nauwe samenwerking 
met de lokale overheden ontwikkeld en 
geactualiseerd. Ze worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. de

Motivering

Om een veel hogere energie-efficiëntie, die met name op lokaal niveau tot uiting komt, te kunnen 
verwezenlijken, moeten ook de lokale overheden bij de plannings- en actualiseringsprocedures 
worden betrokken.

Amendement 1058
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten ontwikkelen en 
actualiseren deze plannen in nauwe 
samenwerking met de plaatselijke 
overheden en verzekeren door middel van 
hun regelgevend kader dat nationale 
verwarmings- en koelingsplannen worden 
opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
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bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Amendement 1059
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en om de bestaande 
netwerken voor stadsverwarming en 
-koeling te moderniseren, waarin de 
gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De plannen worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten verzekeren 
door middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. de

Motivering

De nationale verwarmings- en koelingsplannen moeten ook voorzien in maatregelen om de 
modernisering van netwerken voor stadsverwarming en -koeling te ondersteunen, met name in 
Midden- en Oost-Europa, maar ook daarbuiten.

Amendement 1060
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2015 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
daaraan verbonden administratieve lasten 
moeten tot een minimum worden beperkt. 
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat
locale en regionale ontwikkelingsplannen 
worden opgenomen in nationale 
verwarmings- en koelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

Or. ro

Amendement 1061
Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en tegelijkertijd de bestaande 
netwerken voor stadsverwarming en 
-koeling te verbeteren, waarin de gegevens 
van bijlage VII worden opgenomen, en 
stellen zij de Commissie daarvan op de 
hoogte. De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
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worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Motivering

In de nationale verwarmings- en koelingsplannen dienen maatregelen te worden vastgesteld om 
de modernisering van netwerken voor stadsverwarming en -koeling te ondersteunen, in het 
bijzonder – maar niet uitsluitend – in Midden- en Oost-Europa.

Amendement 1062
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en tegelijkertijd de bestaande 
netwerken voor stadsverwarming en 
-koeling te verbeteren, waarin de gegevens 
van bijlage VII worden opgenomen, en 
stellen zij de Commissie daarvan op de 
hoogte. De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en
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Amendement 1063
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen en tegelijkertijd de bestaande 
netwerken voor stadsverwarming en 
-koeling te verbeteren, waarin de gegevens 
van bijlage VII worden opgenomen, en 
stellen zij de Commissie daarvan op de 
hoogte. De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Motivering

In de nationale verwarmings- en koelingsplannen dienen maatregelen te worden vastgesteld om 
de modernisering van netwerken voor stadsverwarming en -koeling te ondersteunen, in het 
bijzonder – maar niet uitsluitend – in Midden -en Oost-Europa.

Amendement 1064
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om – voorzover dat 
technisch en economisch mogelijk en 



AM\883623NL.doc 81/100 PE475.955v01-00

NL

warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

uitvoerbaar is – het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Amendement 1065
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 analyseren de 
lidstaten het potentieel voor de toepassing 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling, waarin de 
gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De analyses worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten verzekeren 
door middel van hun regelgevend kader dat
de nationale analyses van het
verwarmings- en koelingspotentieel
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. de
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Motivering

De opstelling van verwarmings- en koelingsplannen brengt een enorme bureaucratische 
rompslomp met zich mee. De verplichting om rekening te houden met nationale plannen heeft 
ingrijpende gevolgen voor de inhoudelijke vormgeving van gemeentelijke ordenings- en 
bestemmingsplannen. Een en ander druist in tegen het subsidiariteitsbeginsel.

Amendement 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en
koelingsplannen worden opgenomen in 
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2014 analyseren de 
lidstaten het potentieel voor de toepassing 
van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling, waarin de 
gegevens van bijlage VII worden 
opgenomen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De analyses worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten verzekeren 
door middel van hun regelgevend kader dat
de nationale verwarmings- en
koelingsanalyses worden opgenomen in 
lokale en regionale ontwikkelingsplannen, 
waaronder plannen voor stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening, en dat de 
ontwerpcriteria van bijlage VII worden 
nageleefd.

Or. en

Amendement 1067
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 

1. Uiterlijk 31 december 2015 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
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koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
daaraan verbonden administratieve lasten 
moeten tot een minimum worden beperkt.
De plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Motivering

De voor de opstelling van nationale verwarmings- en koelingsplannen in de voorgestelde vorm 
aan te houden termijn van 1 januari 2014 is te kort: het wordt problematisch om tijdig het 
benodigde gekwalificeerde personeel te kunnen vinden en de kosten zullen zeer fors oplopen. 
Daarom wordt voorgesteld de termijn tot 1 januari 2015 te verlengen.

Amendement 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling en andere 
bijzonder energie-efficiënte technologieën
te ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
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nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van
bijlage VII worden nageleefd.

middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. en

Amendement 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

1. Uiterlijk 1 januari 2016 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. pl

Amendement 1070
Robert Goebbels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 1. Uiterlijk 1 januari 2015 stellen de 
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lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, en stellen 
zij de Commissie daarvan op de hoogte. De 
plannen worden elke vijf jaar 
geactualiseerd en meegedeeld aan de 
Commissie. De lidstaten verzekeren door 
middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd.

Or. de

Motivering

Voor een richtlijn die pas in 2013 in alle EU-lidstaten omgezet hoeft te zijn, is 1 januari 2014 als 
tijdslimiet te vroeg. Dat geldt te meer omdat de Commissie de leidraad voor de lidstaten waarin 
is voorzien in artikel 19, lid 2, pas op dezelfde datum van 1 januari 2014 hoeft te verstrekken.

Amendement 1071
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
beoordeling voeren de lidstaten, mede op 
grond van de klimaatomstandigheden, de 
economische haalbaarheid of de 
technische geschiktheid, een strikte 
kosten-batenanalyse op hun grondgebied 
uit ten einde de financieel gunstigste 
oplossingen om aan de vraag naar 
verwarming en koeling te voldoen vast te 
stellen en de uitvoering daarvan te 
vereenvoudigen.

Or. en
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Amendement 1072
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
beoordeling voeren de lidstaten, mede op 
grond van de klimaatomstandigheden, de 
economische haalbaarheid of de 
technische geschiktheid, een kosten-
batenanalyse op hun grondgebied uit ten 
einde de financieel gunstigste oplossingen 
om aan de vraag naar verwarming en 
koeling te voldoen vast te stellen en de 
uitvoering daarvan te vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 1073
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het analyseren van het potentieel voor
de toepassing van warmtekrachtkoppeling 
en stadsverwarming en -koeling wordt ook 
rekening gehouden met de bepalingen in 
andere, reeds bestaande nationale 
plannen, die zijn vastgesteld op basis van 
de nationale of Europese wettelijke 
voorschriften op het gebied van energie, 
energie-efficiëntie, het gebruik van 
hernieuwbare energieën en klimaatbeleid.

Or. en

Amendement 1074
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De analyses strekken tot vaststelling 
van:
a) de nationale 
ontwikkelingsdoelstellingen met 
betrekking tot warmtekrachtkoppeling 
voor het jaar 2020 en de bijbehorende 
tussentijdse doelstellingen;
b) de gebieden waar stadsverwarming 
wordt bevorderd omdat de kosten-
batenanalyse voor 
warmtekrachtkoppeling positief uitvalt;
c) de gegevens van bijlage VII.
Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
beoordeling voeren de lidstaten, mede op 
grond van de klimaatomstandigheden, de 
economische haalbaarheid of de 
technische geschiktheid, een kosten-
batenanalyse op hun grondgebied uit ten 
einde de financieel gunstigste oplossingen 
om aan de vraag naar verwarming en 
koeling te voldoen vast te stellen en de 
uitvoering daarvan te vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 1075
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
beoordeling voeren de lidstaten, mede op 
grond van de klimaatomstandigheden, de 
economische haalbaarheid of de 
technische geschiktheid, een kosten-
batenanalyse op hun grondgebied uit ten 
einde de financieel gunstigste oplossingen 
om aan de vraag naar verwarming en 
koeling te voldoen vast te stellen en de 
uitvoering daarvan te vereenvoudigen.

Or. en
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Amendement 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op de in lid 1 bedoelde 
beoordeling voeren de lidstaten, mede op 
grond van de klimaatomstandigheden, de 
economische haalbaarheid of de 
technische geschiktheid, een kosten-
batenanalyse op hun grondgebied uit ten 
einde de financieel gunstigste oplossingen 
om aan de vraag naar verwarming en 
koeling te voldoen vast te stellen en de 
uitvoering daarvan te vereenvoudigen.

Or. en

Amendement 1077
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten dan wel om de 
bestaande infrastructuur te moderniseren 
ten einde de ontwikkeling van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en 
het gebruik van energie voor verwarming 
en koeling uit afvalwarmte en 
hernieuwbare energiebronnen erin op te 
nemen, in overeenstemming met de leden 
1, 3, 6 en 7. Met name de in de leden 3, 6, 
en 8 bedoelde autorisatiebesluiten moeten 
in overeenstemming met de nationale 
verwarmings- en koelingsplannen worden 
genomen. Bij de ontwikkeling van 
stadsverwarming en -koeling wordt in de 
mate van het mogelijke de voorkeur 
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gegeven aan hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking door middel 
van stookinstallaties.

Or. de

Motivering

Bij autorisatiebesluiten moet worden gekeken naar de bestaande warmtevraag, zoals 
gedefinieerd in de nationale verwarmings- en koelingsplannen. Voor het opwekken van warmte 
met behulp van zonne- en geothermische energie is warmtekrachtkoppeling geen optie.

Amendement 1078
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten en tegelijkertijd de 
bestaande infrastructuur te verbeteren om 
de ontwikkeling van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Met name de in de leden 3, 6 en 8 
bedoelde autorisatie- en 
toelatingsbesluiten dienen in 
overeenstemming met de nationale 
verwarmings- en koelingsplannen te 
worden genomen. Bij de ontwikkeling van 
stadsverwarming en -koeling krijgt 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
in de mate van het mogelijke de voorkeur 
boven uitsluitend voor warmteopwekking
bedoelde verbrandingseenheden.

Or. en

Motivering

In de nationale verwarmings- en koelingsplannen dienen maatregelen te worden vastgesteld om 
de modernisering van netwerken voor stadsverwarming en -koeling te ondersteunen, in het 
bijzonder – maar niet uitsluitend – in Midden -en Oost-Europa. Het tweede wijzigingsvoorstel is 
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bedoeld om het toelatings- of autorisatiebesluit te laten afhangen van de inachtneming door de 
installatie-exploitant van de in de nationale verwarmings- en koelingsplannen vastgestelde 
verwarmingsbehoeften. De derde wijziging ontleent haar bestaansreden aan energiebronnen 
zoals zonnewarmte of geothermische energie, waarvoor warmtekrachtkoppeling niet per se een 
optie is.

Amendement 1079
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Ter ondersteuning van de noodzakelijke 
investeringen dienen derhalve 
maatregelen te worden genomen om de 
toegang tot openbare en particuliere 
financiering, maar ook tot Europese 
financiering te faciliteren, en daarnaast 
kan ook aan fiscale vrijstellingen worden 
gedacht. Bij de ontwikkeling van 
stadsverwarming en -koeling kiezen zij in 
de mate van het mogelijke en voor zover 
dat uit een oogpunt van kostenefficiëntie 
verantwoord is voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking. 

Or. ro

Amendement 1080
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking. De aan de 
ontwikkeling van infrastructuur voor 
stadsverwarming en -koeling verbonden 
kosten dienen middels gereguleerde 
tarieven te worden doorberekend aan de 
gebruikers die op dergelijke 
infrastructuur zijn aangesloten.

Or. en

Motivering

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical issues 
in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects should be 
taken into account. All these aspects also account for large differences in Member States’ in 
terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  Requirements 
should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis carried out at 
system level according to clearly established criteria and modalities. Such analysis should 
identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is sufficient to justify 
the development of district heating/cooling networks. An effective promotion of CHP can be 
pursued by preserving the market operators’ free initiative, providing financial incentives and 
simplifying administrative procedures. Development costs of district heating/cooling networks 
should be borne by network users in order to guarantee a balanced distribution of costs and 
avoid market distortion.

Amendement 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking. De aan de 
ontwikkeling van infrastructuur voor 
stadsverwarming en -koeling verbonden 
kosten dienen middels gereguleerde 
tarieven te worden doorberekend aan de 
gebruikers die op dergelijke 
infrastructuur zijn aangesloten.

Or. en

Amendement 1082
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, (3, 6) en 
7. Om de noodzakelijke investeringen in 
infrastructuur te bewerkstelligen, moet de 
toegankelijkheid van de daarvoor 
bedoelde fondsen en de toekenning van 
belastingvrijstellingen worden 
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uitsluitend warmteopwekking. gefaciliteerd. Bij de ontwikkeling van 
stadsverwarming en -koeling kiezen zij in 
de mate van het mogelijke voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in 
plaats van uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Motivering

Stadsverwarming en -koeling zal in hoge mate bijdragen aan het bereiken van de energie-
efficiëntiedoelstellingen, alsook aan de verwezenlijking van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling. Vanwege de hoge infrastructuurkosten moeten de beschikbare 
overheidsmiddelen gemakkelijk toegankelijk zijn en is er ook behoefte aan belastingvrijstellingen 
om het volledige potentieel van stadsverwarming en -koeling en van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling te kunnen genereren.

Amendement 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik 
van energie voor verwarming en koeling 
uit afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 
7. Bij de ontwikkeling van 
stadsverwarming en -koeling kiezen zij in 
de mate van het mogelijke voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in 
plaats van uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor de ontwikkeling van de 
warmtekrachtkoppelingsinfrastructuren 
die uit hun uitvoerige evaluaties als 
kostenefficiënt naar voren zijn gekomen.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Amendement 1084
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2



PE475.955v01-00 94/100 AM\883623NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 
7. Bij de ontwikkeling van
stadsverwarming en -koeling kiezen zij in 
de mate van het mogelijke voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
in plaats van uitsluitend 
warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen. Om voor 
de eindverbruiker doelmatige 
marktvoorwaarden te kunnen 
waarborgen, moeten de netwerken voor
stadsverwarming en -koeling openstaan
voor concurrentie.

Or. en

Amendement 1085
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen op grond van de in 
lid 1 genoemde beoordeling de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de goedkeuring van systemen voor
stadsverwarming en -koeling kiezen zij in 
de mate van het mogelijke en voorzover 
zulks uit een oogpunt van 
kosteneffectiviteit verantwoord is voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in 
plaats van uitsluitend warmteopwekking.

Or. en
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Amendement 1086
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij voorzover dat uit 
technisch en milieuoogpunt redelijk is 
voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking. Om de 
noodzakelijke investeringen te 
bevorderen, moet de toegang tot openbare 
of particuliere middelen worden 
vergemakkelijkt.

Or. en

Amendement 1087
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 

2. De lidstaten nemen op grond van de in 
de leden 1 en 1 bis genoemde beoordeling 
de nodige maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
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overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij bij warmteproductie
in verbrandingsinstallaties in de mate van 
het mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Amendement 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen op basis van de in 
lid 1 bedoelde evaluatie de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. fr

Motivering

Het is van belang dat de lidstaten eerst een algemene beoordeling opmaken van de oplossingen 
die uit een oogpunt van energie-efficiëntie relevant zijn, en dat zij daarbij uitgaan van een 
onbevooroordeelde kosten-batenanalyse. Ook de plaatselijke omstandigheden moeten daarbij in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 1089
Miloslav Ransdorf
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten en tegelijkertijd de 
bestaande infrastructuur te verbeteren om 
de ontwikkeling van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Motivering

In de nationale verwarmings- en koelingsplannen dienen maatregelen te worden vastgesteld om 
de modernisering van netwerken voor stadsverwarming en -koeling te ondersteunen, in het 
bijzonder – maar niet uitsluitend – in Midden -en Oost-Europa.

Amendement 1090
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten en tegelijkertijd de 
bestaande infrastructuur te verbeteren om 
de ontwikkeling van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
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mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. en

Amendement 1091
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling dient hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling te worden 
bevorderd in plaats van uitsluitend 
warmteopwekking

Or. en

Amendement 1092
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte, hernieuwbare energiebronnen 



AM\883623NL.doc 99/100 PE475.955v01-00

NL

energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7. 
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

in overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 
7 en installaties voor de verbranding van 
stedelijk afval erin op te nemen. Bij de 
ontwikkeling van stadsverwarming en -
koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. pl

Motivering

Stedelijk afval moet worden gebruikt om primaire brandstoffen als energiebron aan te vullen.

Amendement 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen erin op te nemen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een efficiënte 
infrastructuur voor stadsverwarming en -
koeling op te zetten om de ontwikkeling 
van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en het gebruik van 
energie voor verwarming en koeling uit 
afvalwarmte en hernieuwbare 
energiebronnen te ondersteunen, in 
overeenstemming met de leden 1, 3, 6 en 7.
Bij de ontwikkeling van stadsverwarming 
en -koeling kiezen zij in de mate van het 
mogelijke voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling in plaats van 
uitsluitend warmteopwekking.

Or. pl

Amendement 1094
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten maatregelen en 
systemen invoeren ter bevordering van de 
bouw van nieuwe WKK-installaties, en 
daarnaast van kleinere WKK-eenheden 
met een totaal thermisch vermogen van 
minder dan 20 MW in afgelegen, 
achtergestelde en/of onvoldoende van 
elektrische stroom voorziene gebieden, 
met name wanneer daarvoor binnen een 
afstand van minder dan 150 km de nodige 
grondstof voorhanden is, om aldus 
decentrale energieproductie mogelijk te 
maken.
Met name verbinden de lidstaten zich 
ertoe de installatie van dergelijke WKK-
eenheden te stimuleren op plaatsen waar 
daarvoor op locale schaal houtafval kan 
worden gebruikt, vooral in zagerijen. De 
lidstaten creëren gunstige voorwaarden 
om deze kleine producenten te kunnen 
garanderen dat hun project economisch 
levensvatbaar is.

Or. fr

Motivering

Deze kleine installaties kunnen dankzij de nabijheid van grondstoffen een zeer gunstige 
koolstofbalans laten zien. Een afstand van minder dan 150 km voor de grondstofaanvoer kan als 
redelijk nabij worden beschouwd. Met behulp van dergelijke installaties kan de levering van
warmte en elektriciteit in gebieden met een gebrekkige elektriciteitsvoorziening worden 
gefaciliteerd, maar daarnaast zijn zij ook bevorderlijk voor het scheppen van werkgelegenheid in 
achtergestelde of afgelegen gebieden. Het doel bestaat erin zagerijen ertoe aan te moedigen ter 
plekke biomassa te produceren, een uitstekend middel om decentraal elektriciteit te produceren 
en om afgelegen of achtergestelde gebieden van elektriciteit en warmte te voorzien. Bovendien 
helpt het ook om de economie te stimuleren en nieuwe werkgelegenheid te creëren in 
achtergestelde gebieden.


