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Amendement 1280
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de 
eerste alinea opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

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 1281
Konrad Szymański
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van de eerste 
alinea opleggen wanneer:

De lidstaten kunnen in hun 
autorisatiecriteria of toelatingscriteria
voorwaarden opnemen voor vrijstelling 
van afzonderlijke installaties van de 
bepalingen van de eerste alinea wanneer
een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling, of wanneer de 
drempelvoorwaarden met betrekking tot 
de beschikbaarheid van extra 
warmtebelasting, als bedoeld in punt 1 
van bijlage VIII, niet worden vervuld.

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. en

Amendement 1282
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of

Schrappen

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 1283
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. en

Amendement 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 2 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; of

Schrappen

Or. fi

Amendement 1285
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

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 1286
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 1287
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen.

Or. en

Amendement 1288
Norbert Glante
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een kosten-batenanalyse aantoont dat de 
kosten zwaarder wegen dan de voordelen 
in vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

b) een kosten-batenanalyse waarin 
rekening wordt gehouden met alle externe 
kosten en baten, aantoont dat de kosten 
zwaarder wegen dan de voordelen in 
vergelijking met de volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.

Or. de

Motivering

Zie artikel 10, lid 4, alinea 14, punt c.

Amendement 1289
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) openstelling gezien het economisch 
en/of geografisch potentieel niet zinvol 
lijkt;

Or. de

Motivering

De aansluiting van de installaties op stadsverwarmings- en –koelingsnetwerken moet 
economisch en technisch haalbaar zijn. Ditm moet op grond van een kosten-batenanalyse 
komen vast te staan voordat verdere maatregelen worden genomen.

Amendement 1290
Fiorello Provera
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Schrappen

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 1291
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 

Schrappen
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weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. en

Amendement 1292
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling.

Or. fr

Motivering

Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten de mogelijkheid houden 
uitzonderingen toe te staan, zonder dat de Commissie zich daartegen kan verzetten.

Amendement 1293
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving en de 
lidstaten moeten met deze voorstellen 
rekening houden.

Or. ro

Amendement 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2016 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
gewijzigde voorwaarden goedkeurt.

Or. pl

Amendement 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4



PE475.983v01-00 12/111 AM\883845NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. ro

Amendement 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan wijzigingen voorstellen tot 
6 maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. de

Amendement 1297
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van deze voorwaarden voor 
vrijstelling. De Commissie kan deze 
voorwaarden weigeren of wijzigingen 
voorstellen tot 6 maanden na de 
kennisgeving. In deze gevallen worden de 
voorwaarden voor vrijstelling niet 
toegepast door de betreffende lidstaat tot 
de Commissie de opnieuw ingediende of 
gewijzigde voorwaarden uitdrukkelijk 
aanvaardt.

Or. de

Motivering

Markten en technologieën zijn permanent in ontwikkeling. Daarom is meer flexibiliteit nodig 
bij het toestaan van uitzonderingen.

Amendement 1298
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder 
b), en lid 8, onder b), wordt verwezen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De economische en technische investeringsberekeningen zijn juist ontwikkeld om de 
kostenefficiëntie van investeringen in energiecentrales te beoordelen. Het is niet nodig om een 
nieuwe EU-brede kosten-batenanalyse voor de WKK op te zetten.
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Amendement 1299
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder 
b), en lid 8, onder b), wordt verwezen.

Schrappen

Or. de

Motivering

Voorgetseld worden technische en economischa haalbaarheidsstudies die steeds op een 
bepaalde installatie en op de plaatselijke algehele situatie zijn gericht. De benadering van de 
Commissie, een en dezelfde regel voor allemaal, moet worden afgewezen, alleen al om 
redenen van subsidiariteit en evenredigheid.

Amendement 1300
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder 
b), en lid 8, onder b), wordt verwezen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1301
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder 
b), en lid 8, onder b), wordt verwezen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1302
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen. Deze 
methodologie wordt in overleg met de 
betrokken actoren uitgewerkt.
In elke kosten-batenanalyse wordt 
rekening gehouden met:
– de micro-economische 
levensvatbaarheid,
– de algemene effecten voor energie- en 
hulpbronnenefficiëntie van ter plaatse 
bestaande energie-netwerken,
– de kenmerken van het plaatselijke 
energievraagprofiel, en
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– de bedrijfsduur en de typische 
investeringscycli van de betrokken 
installaties.

Or. en

Motivering

Een WKK-project moet niet alleen sociaaleconomisch levensvatbaar maar voor de betrokken 
investeerders ook winstgevend zijn. Een methodologie voor de kosten-batenanalyse moet ook 
deze vooruitzichten omvatten, en de bedrijfstak die er geld in steekt moet erbij betrokken 
worden.

Amendement 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen. Deze 
methodologie wordt in overleg met de 
betrokken actoren uitgewerkt. In die 
methodologie wordt met zowel de 
sociaaleconomische als de zakelijke 
financiële vooruitzichten rekening 
gehouden.

Or. en

Motivering

Een WKK-project moet niet alleen sociaaleconomisch levensvatbaar maar ook voor de 
betrokken investeerders winstgevend zijn. WKK mag geen doel op zich zijn. Een methodologie 
voor de kosten-batenanalyse moet ook deze vooruitzichten omvatten, en de bedrijfstak die er 
geld in steekt moet erbij betrokken worden.
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Amendement 1304
Evžen Tošenovský

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen. Die 
methodologie wordt opgesteld in overleg 
met de belanghebbenden en daarin wordt 
rekening gehouden met zowel de 
sociaaleconomische als bedrijfsfinanciële 
vooruitzichten.

Or. en

Amendement 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
gemeenschappelijk algemeen kader voor 
de kosten-batenanalyse waarnaar in lid 4, 
onder c), lid 7, onder b), en lid 8, onder b), 
wordt verwezen.

Or. ro

Amendement 1306
Claude Turmes
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie volgens de elementaire 
richtlijnen in de bijlage VIII bis voor de 
kosten-batenanalyse waarnaar in dit artikel 
wordt verwezen.

Or. en

Amendement 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. Een methodologie voor de kosten-
batenanalyse waarnaar in lid 4, onder c), 
lid 7, onder b), en lid 8, onder b), wordt 
verwezen, wordt voorgesteld in 
bijlage VIII bis.

Or. en

Amendement 1308
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 9. Een methodologie voor de kosten-



AM\883845NL.doc 19/111 PE475.983v01-00

NL

januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

batenanalyse waarnaar in lid 4, onder c), 
lid 7, onder b), en lid 8, onder b), wordt 
verwezen, wordt voorgesteld in 
bijlage VIII bis.

Or. en

Amendement 1309
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 1, onder a), lid 4, onder c), 
lid 7, onder b), en lid 8, onder b), wordt 
verwezen.

Or. en

Amendement 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 1 
januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 4, onder c), lid 7, onder b), 
en lid 8, onder b), wordt verwezen.

9. De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 
1 januari 2013 door middel van een 
gedelegeerde handeling, in 
overeenstemming met artikel 18, een 
methodologie voor de kosten-batenanalyse 
waarnaar in lid 1, onder a), lid 4, onder c), 
lid 7, onder b), en lid 8, onder b), wordt 
verwezen.
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Or. en

Amendement 1311
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Op basis van de in bijlage II, lid f), 
bedoelde geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden zorgen de 
lidstaten ervoor dat de oorsprong van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling kan worden 
gegarandeerd volgens objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria die door elke lidstaat worden 
vastgelegd. Zij zorgen ervoor dat dit 
bewijs van oorsprong aan de 
verplichtingen voldoet en ten minste de 
gegevens in bijlage IX bevat.

Schrappen

De lidstaten moeten bewijzen van 
oorsprong wederzijds erkennen, 
uitsluitend als bewijs voor de in dit lid 
genoemde gegevens. Weigering om 
bewijzen van oorsprong te erkennen, in 
het bijzonder om redenen in verband met 
fraudepreventie, moet berusten op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria. De betrokken 
lidstaten stellen de Commissie in kennis 
van deze weigering en de verantwoording 
ervan. Wanneer de erkenning van een 
bewijs van oorsprong wordt geweigerd, 
kan de Commissie een besluit vaststellen 
om de weigerende partij te verplichten het 
bewijs van oorsprong te erkennen, in het 
bijzonder wat betreft de objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria waarop de erkenning gebaseerd 
is.
De Commissie is gemachtigd om door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
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overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd 
in het besluit van de Commissie [nummer 
van het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien 
jaar daarna.

Or. en

Amendement 1312
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Op basis van de in bijlage II, lid f), 
bedoelde geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden zorgen de 
lidstaten ervoor dat de oorsprong van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling kan worden 
gegarandeerd volgens objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria die door elke lidstaat worden 
vastgelegd. Zij zorgen ervoor dat dit 
bewijs van oorsprong aan de 
verplichtingen voldoet en ten minste de 
gegevens in bijlage IX bevat.

Schrappen

De lidstaten moeten bewijzen van 
oorsprong wederzijds erkennen, 
uitsluitend als bewijs voor de in dit lid 
genoemde gegevens. Weigering om 
bewijzen van oorsprong te erkennen, in 
het bijzonder om redenen in verband met 
fraudepreventie, moet berusten op 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria. De betrokken 
lidstaten stellen de Commissie in kennis 
van deze weigering en de verantwoording 
ervan. Wanneer de erkenning van een 
bewijs van oorsprong wordt geweigerd, 
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kan de Commissie een besluit vaststellen 
om de weigerende partij te verplichten het 
bewijs van oorsprong te erkennen, in het 
bijzonder wat betreft de objectieve, 
transparante en niet-discriminerende 
criteria waarop de erkenning gebaseerd 
is.
De Commissie is gemachtigd om door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd 
in het besluit van de Commissie [nummer 
van het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien 
jaar daarna.

Or. en

Amendement 1313
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten bewijzen van 
oorsprong wederzijds erkennen, uitsluitend 
als bewijs voor de in dit lid genoemde 
gegevens. Weigering om bewijzen van 
oorsprong te erkennen, in het bijzonder om 
redenen in verband met fraudepreventie, 
moet berusten op objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria. De 
betrokken lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van deze weigering en de 
verantwoording ervan. Wanneer de 
erkenning van een bewijs van oorsprong 
wordt geweigerd, kan de Commissie een 
besluit vaststellen om de weigerende partij 
te verplichten het bewijs van oorsprong te 
erkennen, in het bijzonder wat betreft de 
objectieve, transparante en niet-

De lidstaten moeten bewijzen van 
oorsprong wederzijds erkennen, uitsluitend 
als bewijs voor de in dit lid genoemde 
gegevens. Weigering om bewijzen van 
oorsprong te erkennen, in het bijzonder om 
redenen in verband met fraudepreventie, 
moet berusten op objectieve, transparante 
en niet-discriminerende criteria. De 
betrokken lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van deze weigering en de 
verantwoording ervan.
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discriminerende criteria waarop de 
erkenning gebaseerd is.

Or. en

Amendement 1314
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd 
in het besluit van de Commissie [nummer 
van het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien 
jaar daarna.

Schrappen

Or. en

Amendement 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd in 
het besluit van de Commissie [nummer van 
het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien jaar 
daarna.

Rekening houdend met de technische 
ontwikkelingen en innovaties, is de 
Commissie gemachtigd om door middel 
van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd in 
het besluit van de Commissie [nummer van 
het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
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uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien jaar 
daarna.

Or. fi

Amendement 1316
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om door 
middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd in 
het besluit van de Commissie [nummer van 
het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien jaar 
daarna.

De Commissie is gemachtigd om, al naar 
gelang de technische ontwikkelingen, 
door middel van gedelegeerde handelingen, 
overeenkomstig artikel 18, de 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden vastgelegd in 
het besluit van de Commissie [nummer van 
het besluit] op basis van Richtlijn 
2004/8/EG te herzien, voor de eerste maal 
uiterlijk op 1 januari 2015 en elke tien jaar 
daarna.

Or. de

Motivering

Voor aanpassing moet de technische vooruitgang bepalend zijn.

Amendement 1317
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
beschikbare steun voor 
warmtekrachtkoppeling onderworpen is 
aan de elektriciteit die wordt 
geproduceerd door hoogrenderende 

Schrappen
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warmtekrachtkoppeling en dat 
afvalwarmte doelgericht wordt gebruikt 
om primaire energie te besparen. Zij 
maken geen onderscheid tussen ter 
plaatse verbruikte elektriciteit en 
elektriciteit die naar het net geëxporteerd 
wordt. Overheidssteun voor 
warmtekrachtkoppeling en de opwekking 
van stadsverwarming en 
stadsverwarmingsnetwerken zijn, waar 
van toepassing, onderhevig aan de regels 
voor staatssteun.

Or. en

Amendement 1318
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
beschikbare steun voor 
warmtekrachtkoppeling onderworpen is 
aan de elektriciteit die wordt 
geproduceerd door hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en dat 
afvalwarmte doelgericht wordt gebruikt 
om primaire energie te besparen. Zij 
maken geen onderscheid tussen ter 
plaatse verbruikte elektriciteit en 
elektriciteit die naar het net geëxporteerd 
wordt. Overheidssteun voor 
warmtekrachtkoppeling en de opwekking 
van stadsverwarming en 
stadsverwarmingsnetwerken zijn, waar 
van toepassing, onderhevig aan de regels 
voor staatssteun.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1319
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 -lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. De lidstaten bieden een leidraad 
voor een methodologie voor de berekening 
van de kostenefficiëntie van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. 
Zij stellen de Commissie vóór 1 januari 
2014 van deze leidraad in kennis.

Or. en

Amendement 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 -lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. De lidstaten zorgen voor 
overheidsfinanciering voor plannen ter 
vernieuwing van ramen en andere 
elementen die voor isolatie nodig zijn.

Or. es

Amendement 1321
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energieomzetting Schrappen
De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
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verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. 
De lidstaten stellen een niet-
vertrouwelijke samenvatting op met 
verzamelde inventarisgegevens uit de in 
artikel 19, lid 2, genoemde verslagen.

Or. en

Amendement 1322
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energieomzetting Schrappen
De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. 
De lidstaten stellen een niet-
vertrouwelijke samenvatting op met 
verzamelde inventarisgegevens uit de in 
artikel 19, lid 2, genoemde verslagen.

Or. en

Motivering

Er is geen behoefte aan een extra inventaris naast het emissiehandelstelsel.
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Amendement 1323
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energieomzetting Schrappen
De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. 
De lidstaten stellen een niet-
vertrouwelijke samenvatting op met 
verzamelde inventarisgegevens uit de in 
artikel 19, lid 2, genoemde verslagen.

Or. en

Motivering

Er lijken maar weinig of geen concrete voordelen van deze informatie te verwachten te zijn, 
gelet op de reeds stevige rapporteringsveresten ingevolge deze richtlijn.

Amendement 1324
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 

Schrappen



AM\883845NL.doc 29/111 PE475.983v01-00

NL

thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. 
De lidstaten stellen een niet-
vertrouwelijke samenvatting op met 
verzamelde inventarisgegevens uit de in 
artikel 19, lid 2, genoemde verslagen.

Or. en

Amendement 1325
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, 
lid 2, genoemde verslagen, en zorgen 
ervoor dat de administratieve belasting tot 
een minimum beperkt blijft.

Or. ro

Amendement 1326
Antonio Cancian
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 20 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, 
lid 2, genoemde verslagen.

Or. it

Motivering

De aangegeven waarde van 20 MW is de huidige minimumdrempel voor de indeling van 
installaties voor energieproductie in het Europees Register voor de emissiehandel (in verband 
met de actualisering van het Kyotoprotocol). Het belang hiervan is gelegen in de 
mogelijkheid over twee vergelijkbare gegevensbanken te beschikken, één voor de emissies en 
de andere voor de energie-gegevens.

Amendement 1327
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
op hun grondgebied. Deze inventaris wordt 
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raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

iedere drie jaar bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, 
lid 2, genoemde verslagen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1328
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 

1. De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
op hun grondgebied. Deze inventaris wordt 
iedere drie jaar bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, 
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samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

lid 2, genoemde verslagen.

Or. de

Motivering

De expliciete vermelding van bepaalde installaties is discriminerend. Alle 
energieomzettingsinstallaties moeten op gelijke wijze worden behandeld.

Amendement 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, lid 
2, genoemde verslagen.

De lidstaten stellen in overeenstemming 
met bijlage X een gegevensinventaris op 
voor alle installaties die brandstof 
verbranden met een totaal nominaal 
thermisch vermogen van 50 MW of meer 
en installaties die minerale olie en gas 
raffineren op hun grondgebied. Deze 
inventaris wordt iedere drie jaar 
bijgewerkt. De jaarlijkse 
inventarisgegevens per installatie worden 
op verzoek aan de Commissie verstrekt. De 
lidstaten stellen een niet-vertrouwelijke 
samenvatting op met verzamelde 
inventarisgegevens uit de in artikel 19, 
lid 2, genoemde verslagen.

Or. ro

Amendement 1330
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 
voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten.

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 
voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten. Tevens zien de lidstaten 
erop toe dat de nationale regelgevende 
instanties op het gebied van energie een 
geïntegreerde benadering volgen, 
inclusief potentiële besparingen in de 
energievoorziening en de 
eindgebruikerssectoren.

Or. en

Amendement 1331
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 
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voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten.

voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten. Tevens zien de lidstaten 
erop toe dat de nationale regelgevende 
instanties op het gebied van energie een 
geïntegreerde benadering volgen, 
inclusief potentiële besparingen in de 
energievoorziening en de 
eindgebruikerssectoren.

Or. en

Motivering

Met deze voorgestelde wijziging wordt het de nationale regelgevende instanties toegestaan de 
plaatselijke/regionale energiebedrijven die in het belang handelen van het energiesysteem, te 
belonen/ondersteunen.

Amendement 1332
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 
voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten.

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 
voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten. Tevens zien de lidstaten 
erop toe dat nationale regelgevende 
instanties op het gebied van energie een 
geïntegreerde benadering volgen, 
inclusief potentiële besparingen in de 
energievoorziening en de 
eindgebruikerssectoren.
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Or. en

Amendement 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving netwerkbeheerders 
aanmoedigen systeemdiensten aan te 
bieden, zodat netgebruikers maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
kunnen uitvoeren in het kader van de 
voortdurende ontwikkeling van slimme 
energienetten.

De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regelgevende instanties op het gebied van 
energie rekening houden met energie-
efficiëntie bij hun beslissingen wat betreft 
het beheer van gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur. Zij zorgen er 
met name voor dat nettarieven en 
netregelgeving maatregelen aanmoedigen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie in 
het kader van de voortdurende 
ontwikkeling van slimme energienetten

Or. en

Amendement 1334
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
huishoudens of gemeenschappen hun 
overtollige elektriciteit die door 
kleinschalige of micro-technologie wordt 
opgewekt, aan het net kunnen teruggeven 
en daarvoor een financiële vergoeding 
ontvangen. Wanneer burgers, individueel 
of collectief, kleinschalige systemen 
bezitten en gebruiken voor opwekking van 
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hernieuwbare energie, wordt de 
opgewekte elektriciteit niet aangemerkt 
als productie maar als energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 1335
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
netregelgeving en nettarieven die de 
regelgevende instanties inzake energie 
opleggen of goedkeuren, voldoen aan de 
criteria van bijlage XI en rekening houden 
met de richtsnoeren en codes die zijn 
opgesteld overeenkomstig Richtlijn 
714/2009 en Richtlijn 715/2009.

Wat elektriciteit betreft zorgen de lidstaten 
ervoor dat netregelgeving en nettarieven 
die de regelgevende instanties inzake 
energie opleggen of goedkeuren, voldoen 
aan de criteria van bijlage XI en rekening 
houden met de richtsnoeren en codes die 
zijn opgesteld overeenkomstig Richtlijn 
714/2009 en Richtlijn 715/2009. Wat gas 
betreft zorgen de lidstaten ervoor dat 
netregelgeving en nettarieven die de 
regelgevende instanties inzake energie 
opleggen of goedkeuren worden 
ontwikkeld overeenkomstig Richtlijn 
715/2009.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet onderscheid maken tussen de vereisten voor transport en distributie van 
elektriciteit en die voor transport en distributie van aardgas.

Amendement 1336
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
netregelgeving en nettarieven die de 
regelgevende instanties inzake energie 
opleggen of goedkeuren, voldoen aan de 
criteria van bijlage XI en rekening houden 
met de richtsnoeren en codes die zijn 
opgesteld overeenkomstig Richtlijn 
714/2009 en Richtlijn 715/2009.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
netregelgeving en nettarieven voor 
elektriciteit die de regelgevende instanties 
inzake energie opleggen of goedkeuren, 
voldoen aan de criteria van bijlage XI en 
rekening houden met de richtsnoeren en 
codes die zijn opgesteld overeenkomstig 
Richtlijn 714/2009 en Richtlijn 715/2009.

Or. en

Amendement 1337
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
netregelgeving en nettarieven die de 
regelgevende instanties inzake energie 
opleggen of goedkeuren, voldoen aan de 
criteria van bijlage XI en rekening houden 
met de richtsnoeren en codes die zijn 
opgesteld overeenkomstig Richtlijn 
714/2009 en Richtlijn 715/2009.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
netregelgeving en nettarieven die de 
regelgevende instanties inzake energie 
voor elektriciteit opleggen of goedkeuren, 
voldoen aan de criteria van bijlage XI en 
rekening houden met de richtsnoeren en 
codes die zijn opgesteld overeenkomstig 
Richtlijn 714/2009.

Or. en

Motivering

Omdat bijlage XI alleen van toepassing is op elektriciteit moet elke verwijzing naar gas in 
lid 2 worden geschrapt.

Amendement 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties op het 
gebied van energie vraagzijdemiddelen, 
zoals vraagrespons, aanmoedigen met het 
oog op niet-discriminerende deelname 
naast de voorziening op de lokale of 
regionale energiemarkten. De lidstaten 
verlangen zo nodig van hun nationale 
regelgevende instanties en 
transmissiesysteembeheerders dat zij 
technische specificaties vaststellen voor 
participatie in energie- en tertiaire 
reservemarkten, op basis van de 
technische kenmerken van deze markten 
en vraagrespons-capaciteiten. Bij de 
invoering van nationale maatregelen 
inzake een adequate capaciteit of andere 
maatregelen met het oog op de 
energiezekerheid moet volledig rekening 
worden gehouden met het potentieel van 
de vraagrespons.

Or. en

Motivering

Vraagrespons is een belangrijk concept dat in de richtlijn gedefinieerd moet worden, 
aangezien het relatief nieuw is, maar zowel economisch als milieutechnisch wel een enorm 
potentieel in zich draagt. De intree van vraagrespons naar de groothandelsmarkten en de 
ontwikkeling van nationale en regionale vraagresponsmarkten moeten worden bevorderd.

Amendement 1339
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten erop toezien dat de 
nationale regelgevende autoriteiten het 
beheer van de energievraag (demand 
response) op de plaatselijke en regionale 
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groothandelsmarkten aanmoedigen.

Or. fr

Amendement 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 -lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale regelgevende instanties op het 
gebied van energie vraagzijdemiddelen, 
zoals vraagrespons, aanmoedigen met het 
oog op niet-discriminerende deelname 
naast de voorziening op de lokale of 
regionale energiemarkten.

Or. en

Amendement 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 -lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
huishoudens of gemeenschappen hun 
overtollige elektriciteit die door 
kleinschalige of micro-technologie wordt 
opgewekt, aan het net kunnen teruggeven 
en daarvoor een financiële vergoeding 
ontvangen. Wanneer burgers, individueel 
of collectief, kleinschalige systemen 
bezitten en gebruiken voor opwekking van 
hernieuwbare energie, wordt de 
opgewekte elektriciteit niet aangemerkt 
als productie maar als energie-efficiëntie.
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Or. en

Amendement 1342
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen uiterlijk op 30 juni 
2013 plannen vast:

Schrappen

a) ter beoordeling van de potentiële 
energie-efficiëntie van hun gas-, 
elektriciteits- en stadsverwarmings- en 
stadskoelingsinfrastructuur, met name 
wat betreft transport, distributie, beheer 
van de belasting van het net en 
interoperabiliteit, en de aansluiting op 
installaties voor energieopwekking;
b) ter vaststelling van concrete 
maatregelen en investeringen voor het 
invoeren van kosteneffectieve 
verbeteringen van energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

Or. en

Motivering

Beheerders van stroom-, gas- en verwarmingsnetten zijn onderhevig aan bedrijfseconomische 
regels en daarom bouwen en exploiteren zij hun installaties op de meest efficiënte manier.

Amendement 1343
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ter beoordeling van de potentiële a) ter beoordeling van de potentiële 
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energie-efficiëntie van hun gas-, 
elektriciteits- en stadsverwarmings- en 
stadskoelingsinfrastructuur, met name wat 
betreft transport, distributie, beheer van de 
belasting van het net en interoperabiliteit, 
en de aansluiting op installaties voor 
energieopwekking;

energie-efficiëntie van hun gas-, 
elektriciteits- en stadsverwarmings- en 
stadskoelingsinfrastructuur, met name wat 
betreft transport, distributie, beheer van de 
belasting van het net en interoperabiliteit, 
en de aansluiting op installaties voor 
energieopwekking, ook op micro- en 
kleinschalige energie-generatoren;

Or. en

Amendement 1344
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ter vaststelling van concrete maatregelen 
en investeringen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

b) ter vaststelling van concrete maatregelen 
en investeringen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie of maatregelen voor het 
faciliteren van de integratie van 
hernieuwbare energieproductie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

Or. en

Amendement 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ter vaststelling van concrete maatregelen 
en investeringen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 

b) ter vaststelling van concrete maatregelen 
en investeringen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie of maatregelen voor het 
faciliteren van de integratie van 
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gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

hernieuwbare energieproductie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

Or. en

Amendement 1346
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ter vaststelling van concrete maatregelen 
en investeringen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

b) ter vaststelling van concrete maatregelen 
en investeringen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, rekening houdende 
met de transportafstanden, en met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

Or. pl

Motivering

Investeringskosten en verliezen bij transport zijn afhankelijk van de transportafstanden.

Amendement 1347
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) ter vaststelling van concrete
maatregelen en investeringen voor het 
invoeren van kosteneffectieve 
verbeteringen van energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
gedetailleerd tijdschema voor de invoering 

b) om netwerkbeheerders concrete 
maatregelen en investeringen te laten 
vaststellen voor het invoeren van 
kosteneffectieve verbeteringen van 
energie-efficiëntie in de 
netwerkinfrastructuur, met een 
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ervan. gedetailleerd tijdschema voor de invoering 
ervan.

Or. en

Amendement 1348
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ter beoordeling van de potentiële 
energie-efficiëntie van hun gas-, 
elektriciteits- en stadsverwarmings- en 
stadskoelingsinfrastructuur, met name 
wat betreft transport, distributie, beheer 
van de belasting van het net en 
interoperabiliteit, en de aansluiting op 
installaties voor energieopwekking, ook 
op micro- en kleinschalige energie-
generatoren;

Or. en

Amendement 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ter beoordeling van de gelegenheid 
voor het opzetten van een 'forward 
capacity' markt voor de 
elektriciteitsmarkt. Deze beoordeling dient 
een kosten/baten-analyse te omvatten van 
een onderlinge afstemming van de 
markten van de respectieve lidstaten met 
het oog op een Europese markt.

Or. en
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Amendement 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ter aanwijzing van 
financieringsbronnen, waaronder de 
Structuurfondsen, nationale, regionale en 
lokale fondsen en gestructureerde 
leningen;

Or. ro

Amendement 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) in respons op de sociale, technische 
en financiële uitdagingen die zich 
voordoen.

Or. ro

Amendement 1352
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen onderdelen van 
regelingen en tariefstructuren met een 
sociale doelstelling voor netgebonden 
energietransport en -distributie toestaan, 

Schrappen
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mits de verstorende effecten voor het 
transport- en distributienet minimaal en 
niet onevenredig ten opzichte van de 
sociale doelstelling zijn.

Or. en

Amendement 1353
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten kunnen onderdelen van 
regelingen en tariefstructuren met een 
sociale doelstelling voor netgebonden 
energietransport en -distributie toestaan, 
mits de verstorende effecten voor het 
transport- en distributienet minimaal en 
niet onevenredig ten opzichte van de 
sociale doelstelling zijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid in 
gebalanceerde en nevendiensten 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen of stimulansen die 
marktdeelname van de vraagrespons 
kunnen belemmeren, worden afgeschaft. In
het bijzonder moeten de transport- en 
distributietarieven zodanig worden 
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gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

berekend dat netwerkbeheerders worden 
beloond voor verbeterde efficiëntie in de 
opzet en exploitatie van hun 
infrastructuur, terwijl stimulansen tot 
grotere verwerkingsvolumes worden 
weggenomen , en de juiste prijssignalen 
en stimulansen tot energiebeparing naar 
de eindverbruikers blijven uitgaan.
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Motivering

Wanneer men enerie-efficiëntieprogamma's aanbiedt aan gebruikers volgens het traditionele 
nutsbedrijfsmodel, kan dit fundamenteel botsen met de doelstelling van een nutsbedrijf,
namelijk hogere inkomsten halen door afzet van grotere energievolumes. Er moeten veeleer 
maatregelen komen die de nutsbedrijven belonen voor investering in de energie-efficiëntie 
van de huizen, bedrijven, instellingen en fabrieken van hun afnemers.

Amendement 1355
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. In
het bijzonder moeten de transport- en 
distributietarieven zodanig worden 
berekend dat netwerkbeheerders worden 
beloond voor verbeterde efficiëntie in de 
opzet en exploitatie van hun 
infrastructuur, terwijl stimulansen tot 
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aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

grotere verwerkingsvolumes worden 
weggenomen , en de juiste prijssignalen 
en stimulansen tot energiebeparing naar 
de eindverbruikers blijven uitgaan.
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Motivering

Energiebesparing en energie- efficiëntie kunnen de klant geld besparen en Europa's 
afhankelijkheid van buitenlandse levering verminderen. Er moeten maatregelen komen die de 
nutsbedrijven belonen voor investeren in de energie-efficiëntie van de huizen, bedrijven, 
instellingen en fabrieken van hun afnemers, in plaats van hogere inkomsten halen door afzet 
van grotere energievolumes.

Amendement 1356
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. In
het bijzonder moeten de transport- en 
distributietarieven zodanig worden 
berekend dat netwerkbeheerders worden 
beloond voor verbeterde efficiëntie in de 
opzet en exploitatie van hun 
infrastructuur, terwijl stimulansen tot 
grotere verwerkingsvolumes worden 
weggenomen , en de juiste prijssignalen 
en stimulansen tot energiebeparing naar 
de eindverbruikers blijven uitgaan.
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Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Amendement 1357
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft en 
zij bevorderen maatregelen die de 
eindverbruiker stimuleren deel te nemen 
aan de energiemarkten, met name door 
middel van programma's voor 
energieverbruiksaanpassing.
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. fr

Amendement 1358
Patrizia Toia
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en de 
distributietarieven die leiden tot een 
onnodige verhoging van de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde 
energie, worden weggenomen en worden 
omgebogen in stimulansen voor de 
consument om mee te doen aan systeem-
efficiëntie, waaronder ook vraagrespons. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Amendement 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en de 
distributietarieven die leiden tot een 
onnodige verhoging van de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde 
energie, worden weggenomen en worden 
omgebogen in stimulansen voor de 
consument om mee te doen aan systeem-
efficiëntie, waaronder ook vraagrespons 
naargelang de nationale omstandigheden. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
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lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Amendement 1360
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en de 
distributietarieven die leiden tot een 
onnodige verhoging van de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde 
energie, worden weggenomen en worden 
omgebogen in stimulansen voor de 
consument om mee te doen aan systeem-
efficiëntie, waaronder ook vraagrespons 
naargelang de nationale omstandigheden. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Amendement 1361
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde
energie onnodig verhogen, worden 
afgeschaft. Overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 
2, van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en de 
distributietarieven die de energie-
efficiëntie bij de opwekking, het transport 
en de distributie van energie tenietdoen, 
worden weggenomen. Overeenkomstig 
artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2009/72/EG 
en artikel 3, lid 2, van Richtlijn 
2009/73/EG mogen de lidstaten in dit 
verband verplichtingen inzake 
openbaredienstverlening op het gebied van 
energie-efficiëntie opleggen aan 
ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

Or. en

Amendement 1362
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat 
stimulansen in de transmissie- en 
distributietarieven die de hoeveelheid 
gedistribueerde of getransporteerde energie 
onnodig verhogen, worden afgeschaft. 
Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn 2009/72/EG en artikel 3, lid 2, 
van Richtlijn 2009/73/EG mogen de 
lidstaten in dit verband verplichtingen 
inzake openbaredienstverlening op het 
gebied van energie-efficiëntie opleggen 
aan ondernemingen die in de gas- en 
elektriciteitssector actief zijn. Dit mag de 
netbeheerders niet beletten om een op 
kosten gebaseerde tariefopbouw in te 
voeren.

Or. de



PE475.983v01-00 52/111 AM\883845NL.doc

NL

Motivering

De invoering van "intelligente" meters zal ertoe leiden dat de tarieven steeds meer worden 
losgekoppeld van het verbruik (in volumens) en in plaats daarvan sterker komen af te hangen 
van de beschikbaarheid van stroom en warmte. Met deze beleidsmatig gekozen ontwikkeling 
moet rekening worden gehouden.

Amendement 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 -lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten vaardigen maatregelen 
en richtsnoeren uit ter bevordering en 
ontwikkeling van de vraagrespons voor 
industriële, commerciële and residentiële 
gebieden en gebouwen, met name waar 
het gaat om integratie van 
vraagzijdemiddelen in regionale 
elektriciteitsmarkten en de aansluiting 
daarvan op het energienet, in het kader 
van de toekomstige nationale 
actieplannen voor de uitvoering van 
slimme energienetten.

Or. en

Motivering

De verbinding van energie-efficiëntie met technologie en programma's voor vraagrespons 
kan zorgen voor een optimaal energieverbruik van gebouwen in het kader van de algemene 
netwerkvereisten en -efficiëntie (d.w.z. tijdens piekuren).

Amendement 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
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van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, dat voorziet in prioritaire 
toegang tot en distributie via het net voor 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat, afhankelijk van de eisen met 
betrekking tot de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net, 
op basis van door de bevoegde nationale 
instanties vastgelegde transparante en 
non-discriminatiecriteria, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Or. en

Amendement 1365
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Onverminderd het bepaalde in artikel 16, 
lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, dat voorziet in prioritaire 
toegang tot en distributie via het net voor 
elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat, afhankelijk van de eisen met 
betrekking tot de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net, 
op basis van door de bevoegde nationale 
instanties vastgelegde transparante en 
non-discriminatiecriteria, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Or. en
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Amendement 1366
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Overeenkomstig artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2009/28/EG dat voorziet in 
prioritaire toegang tot en distributie via 
het net voor elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat, afhankelijk van de eisen met 
betrekking tot de instandhouding van de 
betrouwbaarheid en veiligheid van het net, 
op basis van door de bevoegde nationale 
instanties vastgelegde transparante en 
non-discriminatiecriteria, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Or. en

Motivering

Deze richtlijn mag de stimulansen voor hernieuwbare energie waarover in het kader van 
richtlijn 2009/28/EG overeenstemming is bereikt, niet doorkruisen.

Amendement 1367
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria, 
transmissie- en 

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, de kostenefficiëntie 
en op basis van door de bevoegde nationale 
instanties vastgelegde transparante en 
non-discriminatiecriteria, transmissie- en 
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distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Or. en

Amendement 1368
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale instanties vastgelegde 
transparante en non-discriminatiecriteria, 
transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

De lidstaten zorgen ervoor dat, afhankelijk 
van de eisen met betrekking tot de 
instandhouding van de betrouwbaarheid en 
veiligheid van het net, op basis van door de 
bevoegde nationale regelgevende instanties 
vastgelegde transparante en non-
discriminatiecriteria, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

Or. en

Amendement 1369
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het transport en de distributie van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling waarborgen;

a) het transport en de distributie van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling waarborgen, boven 
elektriciteit uit minder efficiënte fossiele 
brandstoffen, voor zover de exploitatie 
van het nationale elektriciteitsstelsel dat 
toelaat;

Or. en
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Amendement 1370
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
voor zover de geproduceerde elektriciteit 
afkomstig is uit een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie die 
gevoed wordt door een hernieuwbare 
energiebron en/of de behoefte aan warmte 
ten minste gelijk is aan de door die 
installatie geproduceerde warmte;

Or. fr

Amendement 1371
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) het transport en de distributie van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling waarborgen, boven 
elektriciteit uit minder efficiënte fossiele 
brandstoffen, voor zover de exploitatie 
van het nationale elektriciteitsstelsel dat 
toelaat;

Or. en

Amendement 1372
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b



AM\883845NL.doc 57/111 PE475.983v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling, 
ook ten opzichte van hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. de

Motivering

Doordat stroom- en warmteproductie bij hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
samengaan, zou ook de warmteproductie dalen zodra de stroom uit hernieuwbare 
energiebronnen bij voorrang op het net wordt geleid. Uit praktische overwegingen moet de 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling daarom voorrang krijgen ook boven hernieuwbare 
energiebronnen.

Amendement 1373
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) gegarandeerde toegang tot het net 
verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

Or. en

Motivering

Prioritaire toegang tot en distributie via het net voor energie uit warmtekrachtkoppeling
werkt niet op open elektriciteitsmarkten die zich tot heel Europa zullen uitstrekken. Prioritaire 
distributie zou de mededinging op de elektriciteitsmarkt verstoren, wat onaanvaardbaar is. 
Daarentegen is gegarandeerde toegang een heldere en goede oplossing, want consistent met 
de DEB-richtlijn.

Amendement 1374
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) gegarandeerde toegang tot het net 
verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

Or. en

Amendement 1375
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) gegarandeerde toegang tot het net 
verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

Or. en

Amendement 1376
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

b) gegarandeerde toegang tot het net 
verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling;

Or. en

Motivering

Op de open elektriciteitsmarkt is de distributie van elektriciteit gebaseerd op de 
productiekosten. Er bestaat geen mogelijkheid om voorrang te geven aan enige 
marktdeelnemer bij toegang of distributie. In Europa zullen de elektriciteitsmarkten de 
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komende jaren in ruimere mate voor concurrentie worden opengesteld, een ontwikkeling die 
zich niet laat tegenhouden. Prioritaire distributie zou de mededinging op de 
elektriciteitsmarkt verstoren. Daarentegen is gegarandeerde toegang een heldere en goede 
oplossing, want consistent met de DEB-richtlijn.

Amendement 1377
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

Schrappen

Or. en

Amendement 1378
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

Schrappen

Or. en

Amendement 1379
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

Schrappen

Or. en

Amendement 1380
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

Schrappen

Or. en

Amendement 1381
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1382
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

c) voorrang of gegarandeerde toegang tot 
het net verlenen aan elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling
voorzover de geproduceerde elektriciteit 
afkomstig is uit een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie die 
gevoed wordt door een hernieuwbare 
energiebron en/of de behoefte aan warmte 
ten minste gelijk is aan de door die 
installatie geproduceerde warmte;

Or. fr

Amendement 1383
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

c) Voor elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling moet bij de 
verdeling van installaties voor 
elektriciteitsopwekking steun worden 
verleend die afgestemd is op de interne 
elektriciteitsmarkt, en die zo weinig 
mogelijk marktdistortie teweegbrengt of 
de stimulering van elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen 
tegenwerkt.

Or. en

Motivering

hoogrenderende warmtekrachtkoppeling moet worden gesteund. Maar de energiezekerheid, 
nieuwe werkgelegenheid, groei en opvang van de klimaatverandering leveren sterkere 
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argumenten op voor ondersteuning van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling dan voor 
ondersteuning van warmtekrachtkoppeling uit fossiele brandstoffen. De richtlijn moet zorgen 
dat steun gegeven wordt aan alle vormen van warmtekrachtkoppeling znder distributie-
voorrang te geven ten koste van goed functionerende elektriciteitsmarkten en stimulansen 
voor hernieuwbare energiebronnen. Prioritaire distributie voor hernieuwbare 
warmtekrachtkoppeling is al geregeld in richtlijn 2009/28/EG.

Amendement 1384
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking, boven elektriciteit 
uit minder efficiënte fossiele brandstoffen, 
voorzover de exploitatie van het nationale 
elektriciteitsstelsel dat toelaat;

Or. en

Amendement 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking.

c) voorrang verlenen aan het verdelen van 
elektriciteit uit hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling bij de verdeling 
van installaties voor 
elektriciteitsopwekking, voorzover de 
veilige en betrouwbare exploitatie van het 
nationale elektriciteitsstelsel dat toelaat

Or. en
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Amendement 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Voor 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 
die door individuele burgers worden 
geïnstalleerd, overwegen de bevoegde 
autoriteiten de mogelijkheid om 
vergunningen te vervangen door 
eenvoudige kennisgeving aan de bevoegde 
instanties. De lidstaten die prioritaire 
toegang bieden voor elektriciteit uit 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
en voor elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen voeren nationale 
voorschriften in met het oog op de 
stabiliteit van het stroomssyteem.

Or. en

Amendement 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten vergemakkelijken de toegang 
tot het net met name voor elektriciteit 
geproduceerd door hoogrenderende 
kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. De 
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lidstaten moedigen de netwerkbeheerders 
aan om voor de installatie van micro-
warmtekrachtkoppelingsinstallaties een 
"installeer en informeer"- regeling in te 
voeren, zodat de vergunningprocedure 
voor individuele burgers en installateurs 
kan worden vereenvoudigd en bekort.

Or. en

Motivering

Wegnemen van onnodige administratieve rompslomp en bespoediging van de 
vergunningprocedure voor de installatie van micro-warmtekrachtkoppelingsinstallaties zal de 
ontwikkeling en verbreiding van deze belangrijke technologie ten goede komen.

Amendement 1388
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Voor 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 
die door individuele burgers worden 
geïnstalleerd voeren de betrokken 
autoriteiten een passende regeling in, 
bestaande uit een eenvoudige 
kennisgeving aan de bevoegde instantie.

Or. en

Amendement 1389
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Voor 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 
die door individuele burgers worden 
geïnstalleerd voeren de betrokken 
autoriteiten een passende regeling in, 
bestaande uit een eenvoudige 
kennisgeving aan de bevoegde instantie.

Or. en

Motivering

De voorgestelde wijziging beoogt onnodige administratieve rompslomp voor de installatie 
van micro-warmtekrachtkoppelingseenheden in huizen weg te nemen en zo de ontwikkeling 
van deze technologie te bevorderen.

Amendement 1390
Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Voor 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 
die door individuele burgers worden 
geïnstalleerd voeren de betrokken 
autoriteiten een passende regeling in, 
bestaande uit een eenvoudige 
kennisgeving aan de bevoegde instantie.

Or. en
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Amendement 1391
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden.

De lidstaten kunnen de toegang tot het net 
met name vergemakkelijken voor 
elektriciteit geproduceerd door 
hoogrenderende kleinschalige en micro-
warmtekrachtkoppelingseenheden. Voor 
micro-warmtekrachtkoppelingseenheden 
die in individuele panden worden 
geïnstalleerd voeren de betrokken 
autoriteiten een eenvoudige 
kennisgevingsprocedure in.

Or. en

Amendement 1392
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 bis -lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In stedelijke gebieden kunnen de 
lidstaten aan hoogefficiënte grote 
eenheden voorrang verlenen.

Or. de

Amendement 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige stappen De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
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zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden
waar dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en vraagrespons 
aggregators, waar dit in overeenstemming 
is met de werkwijze van de 
hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie,
gebalanceerde diensten en andere 
operationele diensten op het niveau van 
beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

Or. en

Amendement 1394
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en de les 
aggregators van programma's voor 
energieverbruiksaanpassing 
gebalanceerde diensten en andere 
operationele diensten op het niveau van 
beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

Or. fr
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Amendement 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en vraagrespons 
aggregators gebalanceerde diensten en 
andere operationele diensten op het niveau 
van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

Or. en

Amendement 1396
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige 
stappen zodat beheerders van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebalanceerde diensten en andere 
operationele diensten op het niveau van 
beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 

De lidstaten kunnen de nodige stappen 
ondernemen zodat beheerders van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
gebalanceerde diensten en andere 
operationele diensten op het niveau van 
beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit economisch en technisch haalbaar is 
en in overeenstemming met de werkwijze 
van de hoogrenderende 
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Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

Or. en

Motivering

Allerlei extra verrichtingen moeten ook vanuit oogpunt van economische wetmatigheden 
worden bezien.

Amendement 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze en de economische 
haalbaarheid van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

Or. en

Amendement 1398
Vladimir Urutchev
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze en de economische 
haalbaarheid van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

Or. en

Amendement 1399
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is en kan worden onderzocht.

De lidstaten ondernemen de nodige stappen 
zodat beheerders van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling gebalanceerde 
diensten en andere operationele diensten op 
het niveau van beheerders van transport- of 
distributiesystemen kunnen aanbieden waar 
dit in overeenstemming is met de 
werkwijze van de hoogrenderende 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie. 
Beheerders van transport- en 
distributiesystemen zorgen ervoor dat deze 
diensten deel uitmaken van een 
aanbestedingsproces voor diensten dat 
transparant is, niet discriminerend, en dat 
kan worden onderzocht.



AM\883845NL.doc 71/111 PE475.983v01-00

NL

Or. ro

Amendement 1400
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig kunnen de lidstaten 
beheerders van transport- en 
distributiesystemen verplichten tot het 
stimuleren van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling dichtbij het 
vraaggebied door de aansluitings- en 
systeemgebruikskosten te verlagen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1401
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig kunnen de lidstaten 
beheerders van transport- en 
distributiesystemen verplichten tot het 
stimuleren van hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling dichtbij het 
vraaggebied door de aansluitings- en 
systeemgebruikskosten te verlagen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1402
Marian-Jean Marinescu
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar nodig kunnen de lidstaten beheerders 
van transport- en distributiesystemen 
verplichten tot het stimuleren van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
dichtbij het vraaggebied door de 
aansluitings- en systeemgebruikskosten te 
verlagen.

Waar nodig kunnen de lidstaten beheerders 
van transport- en distributiesystemen 
verplichten tot het stimuleren van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
dichtbij het gebied van de warmtevraag, 
door de aansluitings- en 
systeemgebruikskosten te verlagen.

Or. en

Amendement 1403
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen producenten van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
die aansluiting op het net wensen toestaan 
een openbare aanbesteding voor de 
aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven.

Schrappen

Or. en

Amendement 1404
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen producenten van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
die aansluiting op het net wensen toestaan 
een openbare aanbesteding voor de 

7. De lidstaten kunnen producenten van 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 
die aansluiting op het net wensen toestaan 
een openbare aanbesteding voor de 
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aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven.

aansluitingswerkzaamheden uit te 
schrijven. Daarbij moeten de door de 
netbeheerders gestelde technische 
specificaties en veiligheidsnormen in acht 
worden genomen.

Or. de

Amendement 1405
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 -lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In het kader van de volgende 
nationale plannen voor de installatie van 
slimme netwerken moeten de lidstaten 
nader aangeven hoe de programma's voor 
energieverbruiksaanpassing in de 
energiemarkten zullen kunnen worden 
geïntegreerd, met name op plaatselijk en 
regionaal niveau, en ook nadere 
bijzonderheden geven over de inzet van 
technologie die de aansluiting van 
gebouwen en bedrijfsterreinen aan het 
energienet moet vergemakkelijken.

Or. fr

Amendement 1406
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 -lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Als onderdeel van hun toekomstige 
nationale actieplannen met streefdoelen 
voor de uitvoering van slimme 
energienetten, dienen de lidstaten 
informatie uit te werken over de wijze 
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waarop vraagmiddelen in de regionale 
elektriciteitsmarkten moeten worden 
geïntegreerd, met nadere bijzonderheden 
omtrent de verbreiding van de technologie 
die de aansluiting van vraagzijdemiddelen 
op het energienet door eindverbruikers 
kan vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 kwalificatieregelingen
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven. De lidstaten gaan na in 
hoeverre de nationale opleidings- en 
nascholingsstelsels in de nodig 
kennisverwerving voorzien.

Or. de

Amendement 1408
Catherine Trautmann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven. Zulke certificerings- of 
kwalificatieregelingen worden in 
bijlage XIII bis nader beschreven.

Or. fr

Amendement 1409
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

1. Voorzover zij dit nodig achten zorgen 
de lidstaten ervoor dat uiterlijk op 1 januari 
2014 regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige regelingen beschikbaar zijn 
voor leveranciers van energiediensten die 
energiediensten, energieaudits en 
maatregelen ter verbetering van energie-
efficiëntie leveren, inclusief voor 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 9, 
van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde de 
technische deskundigheid, objectiviteit en 
betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

Or. en
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Amendement 1410
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit 
en betrouwbaarheid op een hoog niveau te 
handhaven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat uiterlijk 
op 1 januari 2014 regelingen voor 
certificering of gelijkwaardige regelingen 
beschikbaar zijn voor leveranciers van 
energiediensten die energiediensten, 
energieaudits en maatregelen ter 
verbetering van energie-efficiëntie leveren, 
inclusief voor installateurs van onderdelen 
van gebouwen, zoals bedoeld in artikel 2, 
lid 9, van Richtlijn 2010/31/EU, teneinde 
de technische deskundigheid, objectiviteit, 
efficiëntie en betrouwbaarheid op een hoog 
niveau te handhaven.

Or. ro

Amendement 1411
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een nieuwe regeling moet 
worden ingevoerd moeten de lidstaten, in 
samenwerking met de betrokken actoren, 
de consistentie daarvan met de op 
nationaal niveau reeds bestaande 
regelingen en praktijken waarborgen.

Or. fr

Motivering

Gezien de complexe aard van de certificeringsregelingen voor kleine ondernemingen mag de 
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invoering daarvan in geen geval ten koste gaan van de bestaande professionele 
kwalificatieregelingen die de vakbekwaamheid moeten waarborgen.

Amendement 1412
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en werken onderling 
en met de Commissie samen om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen.

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en werken onderling 
en met de Commissie samen om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen 
overeenkomstig richtlijn 2005/36/CE 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties.

Or. fr

Motivering

Gezien de complexe aard van de certificeringsregelingen voor kleine ondernemingen mag de 
invoering daarvan in geen geval ten koste gaan van de bestaande professionele 
kwalificatieregelingen die de vakbekwaamheid moeten waarborgen.

Amendement 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en werken onderling 
en met de Commissie samen om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen.

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
kwalificatieregelingen publiek beschikbaar 
en werken onderling en met de Commissie 
samen om de regelingen te vergelijken en 
te erkennen. Dit laat Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet.
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Or. de

Amendement 1414
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en werken onderling 
en met de Commissie samen om de 
regelingen te vergelijken en te erkennen.

2. De lidstaten stellen de in lid 1 genoemde 
regelingen voor certificering of 
gelijkwaardige kwalificatieregelingen 
publiek beschikbaar en erkennen elkaars 
regelingen.

Or. en

Amendement 1415
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 -lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij wijze van alternatief kunnen de 
lidstaten waar reeds aanbiederlijsten voor 
energiediensten, energieaudits en energie-
efficiënte maatregelen bestaan, op deze 
bestaande lijsten terugvallen, waarbij zij 
erop toezien dat plaatsing op de 
aanbiederslijst slechts met een bepaalde 
kwalificatie en op bepaalde voorwaarden 
mogelijk blijft, om een hoog niveau van 
technische bekwaamheid, objectiviteit en 
betrouwbaarheid te waarborgen.

Or. de

Motivering

In vele lidstaten bestaan reeds aanbiederlijsten voor energiediensten, energieaudits en 
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energie-efficiënte maatregelen. Nieuwe certificeringsregelingen in te voeren in die lidstaten, 
inplaats van de bestaande systemen te benutten, zou extra bureaucratische rompslomp 
betekenen.

Amendement 1416
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 -lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Reeds bestaande 
certificeringsregelingen of gelijkwaardige 
kwalificatieregelingen voor aanbieders 
van energiediensten, energieaudits en 
andere maatregelen voor verbetering van 
de energie-efficiëntie, die voldoen aan de 
eisen voor het realiseren van een hoog 
niveau van technische bekwaamheid, 
objectiviteit en betrouwbaarheid, moeten 
ook als zodanig worden erkend.

Or. de

Motivering

Veel ondernemingen maken nu reeeds gebruik van certificeringsregelingen of gelijkwaardige 
kwalificatieregelingen voor de bewaking van hun energieverbruik. Welk systeem daarbij 
toepassing vindt moet de onderneming zelf op grond van haar specifieke omstandigheden en 
behoeften kunnen bepalen. Het doel moet zijn dubbel werk te vermijden en de 
rapportageverplichtingen binnen de perken te houden.

Amendement 1417
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie, bewustmaking en opleiding
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie over de beschikbare energie-
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efficiëntiemechanismen en het financiële 
en juridische kader transparant is en op 
grote schaal en actief wordt verspreid 
onder alle betrokken marktdeelnemers, 
zoals consumenten, aannemers, 
architecten, ingenieurs, milieuauditors en 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen als gedefinieerd in Richtlijn 
2010/31/EU. Zij zorgen ervoor dat banken 
en andere financiële instellingen worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om 
deel te nemen in de financiering van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
2. De lidstaten zorgen voor passende 
randvoorwaarden en stimulansen opdat 
de marktdeelnemers voldoende en 
gerichte informatie en advies over 
energie-efficiëntie aan de 
energieconsumenten verstrekken.
3. De lidstaten ontwikkelen met deelname 
van de betrokken partijen, waaronder de 
lokale en regionale autoriteiten, passende 
informatie-, bewustmakings-, en 
opleidingsprogramma's om de burgers 
voor te lichten over de voordelen en 
praktische aspecten van het nemen van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
4. De Commissie zorgt ervoor dat 
informatie over beste praktijken op gebied 
van energiebesparing in de lidstaten wordt 
uitgewisseld en ruime verspreiding vindt.

Or. en

Amendement 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

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

Informatie en opleiding
1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie over de beschikbare energie-
efficiëntiemechanismen en het financiële 
en juridische kader transparant is en op 
grote schaal en actief wordt verspreid 
onder alle betrokken marktdeelnemers, 
zoals consumenten, aannemers, 
architecten, ingenieurs, milieuauditors en 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen als gedefinieerd in Richtlijn 
2010/31/EU. Zij zorgen ervoor dat banken 
en andere financiële instellingen worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om 
deel te nemen aan de financiering van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
2. De lidstaten zorgen voor passende 
randvoorwaarden en stimulansen opdat 
de marktdeelnemers voldoende en 
gerichte informatie en advies over 
energie-efficiëntie aan de 
energieconsumenten verstrekken.
3. De lidstaten ontwikkelen met deelname 
van de betrokken partijen, waaronder de 
lokale en regionale autoriteiten, passende 
informatie-, bewustmakings-, en 
opleidingsprogramma's om de burgers 
voor te lichten over de voordelen en 
praktische aspecten van het nemen van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie. 
4. De Commissie zorgt ervoor dat 
informatie over beste praktijken op gebied 
van energiebesparing in de lidstaten wordt 
uitgewisseld en ruime verspreiding vindt.

Or. en

Amendement 1419
Patrizia Toia
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
informatie over de beschikbare energie-
efficiëntiemechanismen en het financiële 
en juridische kader transparant is en op 
grote schaal en actief wordt verspreid 
onder alle betrokken marktdeelnemers, 
zoals consumenten, aannemers, 
architecten, ingenieurs, milieuauditors en 
installateurs van onderdelen van 
gebouwen als gedefinieerd in Richtlijn 
2010/31/EU. Zij zorgen ervoor dat banken 
en andere financiële instellingen worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om 
deel te nemen in de financiering van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
1 ter. De lidstaten zorgen voor passende 
randvoorwaarden en stimulansen opdat 
de marktdeelnemers voldoende en 
gerichte informatie en advies over 
energie-efficiëntie aan de 
energieconsumenten verstrekken.
1 quater. De lidstaten ontwikkelen met 
deelname van de betrokken partijen, 
waaronder de lokale en regionale 
autoriteiten, passende informatie-, 
bewustmakings-, en 
opleidingsprogramma's om de burgers 
voor te lichten over de voordelen en 
praktische aspecten van het nemen van 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie.
1 quinquies. De Commissie zorgt ervoor 
dat informatie over beste praktijken op 
gebied van energiebesparing in de 
lidstaten wordt uitgewisseld en ruime 
verspreiding vindt.

Or. en
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Amendement 1420
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van beschikbare 
energieleveranciers en de diensten die deze 
aanbieden beschikbaar te stellen, te 
controleren en regelmatig te actualiseren;

a) een lijst van beschikbare 
geaccrediteerde energielemaatschappijen
en de diensten die deze aanbieden 
beschikbaar te stellen, te controleren en 
regelmatig te actualiseren;

Or. en

Amendement 1421
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een lijst van beschikbare 
energieleveranciers en de diensten die deze 
aanbieden beschikbaar te stellen, te 
controleren en regelmatig te actualiseren;

a) een lijst van beschikbare 
energieleveranciers en de diensten die deze 
aanbieden beschikbaar te stellen, te 
bevorderen, te controleren en regelmatig te 
actualiseren;

Or. ro

Amendement 1422
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 –alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) erop toe te zien dat die leveranciers, 
wanneer zij op een gepubliceerde lijst 
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staan vermeld, een afdoende 
vaardigheids-, kennis- en 
opleidingsniveau hebben;

Or. en

Amendement 1423
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 –alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het wegnemen van regulatoire en 
niet-regulatoire belemmeringen voor het 
gebruik van energieprestatiecontracten en 
andere modellen van derden-financiering 
voor energiebesparingsmaatregelen;

Or. en

Amendement 1424
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector
te voorzien; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

b) de overheidsautoriteiten aan te sporen 
van energieprestatiecontracten gebruik te 
maken bij de uitvoering van 
bouwrenovaties en modelcontracten voor 
de aanbesteding van energieprestaties te 
voorzien op basis van een kosten-
batenanalyse over de levenscyclus, en 
daarbij lange-termijncontracten aan te 
gaan die grotere energiebesparingen 
opleveren; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

Or. en
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Motivering

Overheidsinstanties moeten worden aangemoedigd lange-termijncontracten aan te gaan die 
grotere energiebesparingen opleveren, en afroming bij de renovatie, met kortere 
terugbetalingstermijnen, te vermijden omdat dit netwerkeffecten tot gevolg kan hebben.

Amendement 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien, op basis van een kosten-
batenanalyse over de levenscyclus en de 
kosten van de diensten, en daarbij lange-
termijncontracten aan te gaan die grotere 
energiebesparingen opleveren; die moeten 
ten minste de in bijlage XIII opgesomde 
elementen bevatten;

Or. ro

Amendement 1426
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien, op basis van de kosten en 
baten gedurende de levenscyclus, en 
daarbij lange-termijncontracten aan te 
gaan die grotere energiebesparingen 
opleveren; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;
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Or. en

Amendement 1427
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien, op basis van een kosten-
batenanalyse over de levenscyclus, en 
daarbij lange-termijncontracten aan te 
gaan die grotere energiebesparingen 
opleveren; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

Or. en

Amendement 1428
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien, op basis van de kosten en 
baten gedurende de levenscyclus, en 
daarbij lange-termijncontracten aan te 
gaan die grotere energiebesparingen 
opleveren; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

Or. en
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Motivering

ESCO's moeten worden aangemoedigd lange-termijncontracten aan te gaan die grotere 
energiebesparingen opleveren, en afroming bij de renovatie, met kortere 
terugbetalingstermijnen, te vermijden omdat dit netwerkeffecten tot gevolg kan hebben.

Amendement 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
van energieprestaties in de publieke sector 
te voorzien; die moeten ten minste de in 
bijlage XIII opgesomde elementen 
bevatten;

b) modelcontracten voor de aanbesteding 
(Contracting) van energieprestaties in de 
publieke sector te voorzien; die moeten ten 
minste de in bijlage XIII opgesomde 
elementen bevatten;

Or. de

Amendement 1430
Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) samenwerking aan te moedigen 
tussen overheidsinstanties en 
onafhankelijke marktdeelnemers, 
netwerken, en technologieplatforms die 
vraag en aanbod op gebied van
energiediensten moeten helpen op elkaar 
aan te sluiten, door uitvoering van 
efficiëntie-programma's en/of opstellen 
van energiebeheerplannen;

Or. it
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Amendement 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ervoor te zorgen dat 
overheidsinstanties het gebruik van 
energiediensten, waaronder 
energieprestatiecontracten, in overweging 
nemen;

Or. en

Amendement 1432
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de ontwikkeling van vrijwillige
kwaliteitslabels aan te moedigen;

d) de ontwikkeling van kwaliteitslabels aan 
te moedigen;

Or. en

Amendement 1433
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) gegevens te verspreiden inzake
financiële instrumenten, stimulansen, 
subsidies en leningen om energieprojecten 
te ondersteunen.

e) de beschikbaarheid van financiële 
instrumenten, stimulansen, subsidies en 
leningen te bevorderen om 
energieprojecten te ondersteunen en 
duidelijke en gemakkelijk toegankelijke 
informatie over die steunregelingen te 
verspreiden.
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Or. en

Amendement 1434
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) steun te geven aan onafhankelijke 
markt-, netwerk- en platformfaciliteerders 
die programma's uitvoeren ter stimulering 
van de markt voor energie-
efficiëntiediensten aan zowel de 
vraagzijde als de aanbodzijde, en die 
vraag en aanbod van energie-
efficiëntiediensten op elkaar afstemmen.

Or. en

Amendement 1435
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) financiële steun te stimuleren voor 
KMO's en voor energiedienstenbedrijven 
die namens de SMO lange-
termijninvesteringen doen in energie-
efficiëntie, door middel van: speciale 
staatsfondsen, kredietgaranties, 
laagrenderende leningen die specifiek 
gedacht zijn voor energie- efficiëntie.

Or. en

Motivering

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 



PE475.983v01-00 90/111 AM\883845NL.doc

NL

would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Amendement 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) financiële steun te stimuleren voor 
KMO's en voor energiedienstenbedrijven 
die namens de SMO lange-
termijninvesteringen doen in energie-
efficiëntie, door middel van: speciale 
staatsfondsen, kredietgaranties, 
laagrenderende leningen die specifiek 
gedacht zijn voor energie- efficiëntie.

Or. en

Amendement 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Article 14 – paragraph 1 – point e a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) verbindend voor te schrijven dat in 
nieuw opkomende markten voor 
energiediensten geen 
concurrentievervalsing ten nadele van 
kleine ondernemingen mag optreden;

Or. de
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Amendement 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) Al dan niet rechtstreekse financiële 
steun aan te moedigen voor KMO's om 
lange-termijninvesteringen in energie-
efficiëntie te stimuleren.

Or. en

Amendement 1439
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de nodige technische bijstand te 
bieden, in samenwerking met de 
bestaande vertegenwoordigende 
ondernemingsorganisaties.

Or. fr

Motivering

Een persoonlijke begeleiding door structurele acties van organisaties die kleine 
ondernemingen vertegenwoordigen, is noodzakelijk om de toepassing van energie-
efficiëntiemaatregelen in kleine en micro-ondernemingen te vergemakkelijken.

Amendement 1440
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de overheidsautoriteiten aan te 
moedigen gebruik te maken van 
energieprestatiecontracten bij projecten 
ter verbetering van de energie-efficiëntie.

Or. fr

Amendement 1441
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) innovatieve financieringsmodellen 
te ontwikkelen om geschoolde KMO's en 
ambachtelijke bedrijven in staat te stellen 
energieprestatiecontracten aan te bieden;

Or. en

Amendement 1442
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de rol naar voren te halen van 
energiedetailhandelaars en 
energiedistributeurs op de markt voor 
energiediensten.

Or. en

Amendement 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) een werkgroep op te richten 
betaande uit vertegenwoordigers van de 
27 lidstaten en de Europese Commissie, 
die een uitwisseling van beste praktijken 
ter bevordering van de markt voor 
energiediensten moet faciliteren;

Or. en

Amendement 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat zowel 
mannen als vrouwen baat zullen hebben 
bij opleiding en banenschepping, door 
zich te richten op verandering van de 
genderscheiding op de arbeidsmarkt in de 
energiesector.

Or. en

Amendement 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 -lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1bis. De lidstaten werken een nationale 
strategie uit om een efficiënt 
energiegebruik in het huis mogelijk te 
maken en te bevorderen. Deze strategie 
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omvat de openstelling van één enkel 
contactpunt voor advies en voor 
geaccrediteerde leveranciers, zoals 
omschreven in de artikelen 13 en 14. De 
lidstaten kunnen ook een reeks 
instrumenten tezamen inzetten om 
gedragsveradering te bevorden, zoals: 
fiscale stimulansen, toegang tot 
financiering, beurzen en subsidies, 
informatieverschaffing, 
demonstratieprojecten, activiteiten op de 
werkplek, minimum normen voor 
producten en diensten.
Deze strategieën omvatten een 
programma om de consumenten tijdens de 
de invoering van slimme meters te winnen 
door communicatie over: kostenefficiënte 
en gemakkelijk te realiseren 
veranderingen in energiegebruik en 
informatie over energie-efficiënte 
maatregelen.
In hun in artikel 19, lid 2, bedoelde 
verslag berichten de lidstaten ook elke 
drie jaar over de voortgang van deze 
strategieën.

Or. en

Amendement 1446
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beoordelen en nemen gepaste 
maatregelen om wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen voor energie-
efficiëntie weg te nemen, met name wat 
betreft:

De lidstaten beoordelen en nemen gepaste 
maatregelen om wettelijke, administratieve
en niet-wettelijke belemmeringen voor 
energie-efficiëntie weg te nemen, met 
name wat betreft:

Or. ro
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Amendement 1447
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verdeling van stimulansen tussen de 
eigenaar en de huurder van een gebouw of 
onder eigenaars, zodat deze partijen niet 
worden afgeschrikt om dezelfde
investeringen in efficiëntieverbetering te 
doen die zij anders zouden doen omdat zij 
individueel niet de volledige voordelen 
ontvangen of omdat er geen regels zijn 
voor de onderlinge verdeling van kosten en 
voordelen;

a) de verdeling van stimulansen tussen de 
eigenaar en de huurder van een gebouw of 
onder eigenaars, zodat deze partijen niet 
worden afgeschrikt om investeringen in 
efficiëntieverbetering te doen omdat zij 
individueel niet de volledige voordelen 
ontvangen of omdat er geen regels zijn 
voor de onderlinge verdeling van kosten en 
voordelen;

Or. en

Amendement 1448
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en wettelijke bepalingen en 
administratieve praktijken met betrekking 
tot overheidsaankopen en jaarlijkse 
begroting en registratie, die erop gericht 
zijn dat individuele overheidsinstanties niet 
worden afgeschrikt te investeren in 
rendementsverbetering.

b) juridische, fiscale en wettelijke 
bepalingen en administratieve praktijken 
met betrekking tot overheidsaankopen en 
jaarlijkse begroting en registratie, die erop 
gericht zijn dat individuele 
overheidsinstanties niet worden afgeschrikt 
te investeren in verbetering van de 
energie-efficiëntie en het minimaliseren 
van de verwachte levenscycluskosten van 
het gebouw of de apparatuur;

Or. fr

Amendement 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en wettelijke bepalingen en 
administratieve praktijken met betrekking 
tot overheidsaankopen en jaarlijkse 
begroting en registratie, die erop gericht 
zijn dat individuele overheidsinstanties niet 
worden afgeschrikt te investeren in 
rendementsverbetering.

b) juridische, wettelijke en fiscale 
bepalingen en administratieve praktijken 
met betrekking tot overheidsaankopen en 
jaarlijkse begroting en registratie, die erop 
gericht zijn dat individuele 
overheidsinstanties niet worden afgeschrikt 
te investeren in rendementsverbetering en 
gebruik te maken van 
energieprestatiecontracten en andere 
vormen van derdenfinanciering op basis 
van lange-termijncontracten.

Or. en

Amendement 1450
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en wettelijke bepalingen en 
administratieve praktijken met betrekking 
tot overheidsaankopen en jaarlijkse 
begroting en registratie, die erop gericht 
zijn dat individuele overheidsinstanties niet 
worden afgeschrikt te investeren in 
rendementsverbetering.

b) juridische, wettelijke en fiscale 
bepalingen die specifiek zijn gedacht voor 
de ontwikkeling van energie-efficiëntie, 
administratieve praktijken met betrekking 
tot overheidsaankopen en jaarlijkse 
begrotings- en registratievoorschriften met 
betrekking tot particuliere investeringen, 
die erop gericht zijn dat individuele 
overheidsinstanties niet worden afgeschrikt 
te investeren in rendementsverbetering.

Or. en

Motivering

In nauw verband met financiële en fiscale steunregelingen waarmee de barrières op de weg 
naar energie-efficiëntie moeten worden genomen, moet het belang worden benadrukt van een 
open en bijgewerkte lijst van betrouwbare energiedienstenleveranciers om te stimuleren dat 
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eindverbruikers in contact komen met technische en commerciële partners waarop zij kunnen 
vertrouwen als het om streven naar energiebesparing gaat. Juiste en tijdige informatie over 
ESCOs, energiedienstenleveranciers en de maatregelen die deze uitvoeren is een eerste 
prioriteit voor de eindverbruikers.

Amendement 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en wettelijke bepalingen en 
administratieve praktijken met betrekking 
tot overheidsaankopen en jaarlijkse 
begroting en registratie, die erop gericht 
zijn dat individuele overheidsinstanties niet 
worden afgeschrikt te investeren in 
rendementsverbetering.

b) juridische, wettelijke en fiscale 
bepalingen en administratieve praktijken 
met betrekking tot overheidsaankopen en 
jaarlijkse begroting en registratie, die erop 
gericht zijn dat individuele 
overheidsinstanties niet worden afgeschrikt 
te investeren in rendementsverbetering.

Or. fr

Amendement 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) juridische en wettelijke bepalingen en 
administratieve praktijken met betrekking 
tot overheidsaankopen en jaarlijkse 
begroting en registratie, die erop gericht 
zijn dat individuele overheidsinstanties niet 
worden afgeschrikt te investeren in 
rendementsverbetering.

b) juridische, wettelijke en fiscale 
bepalingen en administratieve praktijken 
met betrekking tot overheidsaankopen en 
jaarlijkse begroting en registratie, die erop 
gericht zijn dat individuele 
overheidsinstanties niet worden afgeschrikt 
te investeren in rendementsverbetering.

Or. en
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Amendement 1453
Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) juridische en wettelijke bepalingen, 
fiscale barrières en administratieve 
praktijken, met betrekking tot aankoop, 
installatie, toelating en netaansluiting van 
kleinschalige energiegeneratoren, om te 
zorgen dat huishoudens of groepen 
huishoudens niet terugschrikken voor 
gebruik van micro-technologie voor het 
opwekken van energie.

Or. en

Amendement 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) juridische en wettelijke bepalingen, 
fiscale barrières en administratieve 
praktijken, met betrekking tot aankoop, 
installatie, toelating en netaansluiting van 
kleinschalige energiegeneratoren, om te 
zorgen dat huishoudens of groepen 
huishoudens niet terugschrikken voor 
gebruik van micro-technologie voor het 
opwekken van energie.

Or. en

Amendement 1455
Françoise Grossetête
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) juridische en wettelijke bepalingen 
die onnodige of buitenproportionele 
beperkingen stellen aan het gebruik van 
financiële instrumenten gericht op 
verlaging van het energieverbruik in het 
kader van de markten voor 
energiediensten of op andere maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie 
zoals energieprestatiecontracten.

Or. fr

Amendement 1456
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Na grondig onderzoek naar de 
vorderingen op gebied van energie-
efficiëntie zal de EU-Commissie in 2014 
wetgevingsvoorstellen voorleggen die de 
lidstaten verplichten, nationale 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in het particuliere 
bouwbestand uit te vaardigen.

Or. de

Motivering

In de EU is 88% van het gehele bouwbestand in particuliere handen. Omdat hier een hoog 
potentieel aanwezig is voor verbetering van de energie-efficiëntie, moet de EU-Commissie 
met bindende rechtsregels ervoor zorgen dat er ook voor het particuliere bouwbestand 
plannen en maatregelen komen voor verbetering van de energie-efficiëntie.
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Amendement 1457
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) van de energiedistributeurs te 
verlangen hun tarieven zodanig te herzien 
dat de kosten van marginale extra 
verbruikseenheden elektriciteit of gas 
hoger zijn dan die voor de eerste schijf 
van verbruikte eenheden, zodat de 
consument wordt aangemoedigd tot 
grotere efficiëntie en niet meer te 
verbruiken dan hij nodig heeft;

Or. en

Amendement 1458
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) belanghebbenden, waaronder 
plaatselijke en regionale autoriteiten, te 
betrekken bij de uitwerking van nationale 
communicatieplannen om de burger voor 
te lichten over de voordelen en praktische 
aspecten van het nemen van energie-
efficiënte maatregelen, mede door de inzet 
van slimme meters.

Or. en

Amendement 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) juridische en wettelijke bepalingen 
die voor energiemaatschappijen een 
onnodige of buitenproportionele 
belemmering of beperking opleveren om 
energie-efficiënte diensten aan te bieden 
of van innovatieve modellen voor 
derdenfinanciering gebruik te maken om 
energiebesparingsmaatregelen door te 
zetten;

Or. en

Amendement 1460
Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) juridische en wettelijke bepalingen 
die de mogelijkheid beletten of beperken 
tot vorming van onafhankelijke groepen 
KMO's die in staat zijn meer complexe 
contractuele constructies zoals 
energieprestatiecontracten aan te bieden.

Or. en

Amendement 1461
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) juridische en wettelijke bepalingen 
die de mogelijkheid beletten of beperken 
tot vorming van onafhankelijke groepen 
of consortia van KMO's die in staat zijn 
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meer complexe contractuele constructies 
zoals energieprestatiecontracten aan te 
bieden.

Or. en

Amendement 1462
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) beperkingen die 
energiemaatschappijen beletten energie-
efficiëntiediensten aan te bieden, teneinde 
op de markt voor gelijke 
concurrentievoorwaarden te zorgen;

Or. en

Amendement 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) uitzonderingsregelingen treffen op 
het Stabiliteits- en Groeipact voor 
investeringen door overheidsinstanties in 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 1464
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het aanmoedigen van maatregelen 
die gericht zijn op besparing op lange 
termijn of gestructureerde programma's.

Or. en

Amendement 1465
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de heffing van de BTW op 
energieverbruik in de huishoudelijke 
sector te herzien om te beoordelen of 
variabele BTW-tarieven langs een 
oplopende schaal tot grotere efficiëntie en 
lager verbruik zouden aanzetten zonder 
dat voor energie-armoede moet worden 
gevreesd;

Or. en

Amendement 1466
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen voor het wegnemen van 
belemmeringen kunnen het voorzien van 
stimulansen, het intrekken of wijzigen van 
juridische of wettelijke bepalingen of 
aannemen van richtsnoeren en 
interpretatieve mededelingen omvatten. 
Deze maatregelen kunnen worden 
gecombineerd met de verstrekking van 

Deze maatregelen voor het wegnemen van 
belemmeringen kunnen het voorzien van 
stimulansen, het oprichten van openbare 
fondsen voor energie-efficiëntie waartoe 
alle gekwalificeerde energieleveranciers 
prioritaire toegang moeten krijgen, het 
intrekken of wijzigen van juridische of 
wettelijke bepalingen of aannemen van 
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scholing, opleiding en specifieke 
informatie en technische ondersteuning 
inzake energie-efficiëntie.

richtsnoeren en interpretatieve 
mededelingen omvatten. Deze maatregelen 
kunnen worden gecombineerd met de 
verstrekking van scholing, opleiding en 
specifieke informatie en technische 
ondersteuning inzake energie-efficiëntie.

Or. en

Motivering

In nauw verband met financiële en fiscale steunregelingen waarmee de barrières op de weg 
naar energie-efficiëntie moeten worden genomen, moet het belang worden benadrukt van een 
open en bijgewerkte lijst van betrouwbare energiedienstenleveranciers om te stimuleren dat 
eindverbruikers in contact komen met technische en commerciële partners waarop zij kunnen 
vertrouwen als het om streven naar energiebesparing gaat. Juiste en tijdige informatie over 
ESCOs, energiedienstenleveranciers en de maatregelen die deze uitvoeren is een eerste 
prioriteit voor de eindverbruikers.

Amendement 1467
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen voor het wegnemen van 
belemmeringen kunnen het voorzien van 
stimulansen, het intrekken of wijzigen van 
juridische of wettelijke bepalingen of 
aannemen van richtsnoeren en 
interpretatieve mededelingen omvatten. 
Deze maatregelen kunnen worden 
gecombineerd met de verstrekking van 
scholing, opleiding en specifieke 
informatie en technische ondersteuning 
inzake energie-efficiëntie.

Deze maatregelen voor het wegnemen van 
belemmeringen kunnen het voorzien van 
stimulansen, het intrekken of wijzigen van 
juridische of wettelijke bepalingen of 
aannemen van richtsnoeren en 
interpretatieve mededelingen omvatten. 
Deze maatregelen kunnen worden 
gecombineerd met de verstrekking van 
scholing, opleiding en specifieke 
informatie en technische ondersteuning 
inzake energie-efficiëntie. De in de 
grondwet geregelde bescherming van 
eigendom moet daarbij steeds 
gewaarborgd blijven.

Or. de
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Motivering

Voor de uitvoering van energiebesparende saneringen mogen bijvoorbeeld geen 
onteigeningen plaatsvinden.

Amendement 1468
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen voor het wegnemen van 
belemmeringen kunnen het voorzien van 
stimulansen, het intrekken of wijzigen van 
juridische of wettelijke bepalingen of 
aannemen van richtsnoeren en 
interpretatieve mededelingen omvatten. 
Deze maatregelen kunnen worden 
gecombineerd met de verstrekking van 
scholing, opleiding en specifieke 
informatie en technische ondersteuning 
inzake energie-efficiëntie.

Deze maatregelen voor het wegnemen van 
belemmeringen kunnen het voorzien van 
stimulansen, het intrekken of wijzigen van 
juridische of wettelijke bepalingen of 
aannemen van richtsnoeren en 
interpretatieve mededelingen of het 
vereenvoudigen van administratieve 
procedures omvatten. Deze maatregelen 
kunnen worden gecombineerd met de 
verstrekking van scholing, opleiding en 
specifieke informatie en technische 
ondersteuning inzake energie-efficiëntie.

Or. ro

Amendement 1469
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze maatregelen omvatten:
a) uitvoering van 
voorlichtingsprogramma's voor de 
beroepstak over de geldende regelgeving 
en de beschikbare financierings- en 
begeleidingsvoorzieningen;
b) de ontwikkeling van 
opleidingsprogramma's voor de beroepen 
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in de bouw over nieuwe milieuvriendelijke 
bouwtechnieken, milieuvriendelijke 
materialen en nieuwe methoden voor de 
beoordeling van milieuprestaties van 
gebouwen, een en ander ter versterking 
van hun keuzebepalende en adviserende 
rol tegenover particulieren en bedrijven.

Or. fr

Amendement 1470
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dienen het nodige te 
ondernemen tegen de discrepantie tussen 
de particuliere huursector en de eigen-
woningsector waar het gaat om benutting 
van energie-efficiënte maatregelen.

Or. en

Motivering

Analyse laat zien dat de eigen-woningsector beduidend actiever is geweest in de uitvoering 
van energie-efficiënte maatregelen dan de particuliere huursector, waar stimulansen voor 
zowel de eigenaar als de huurder om investeringen te doen, kennelijk ontbreken.

Amendement 1471
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 -lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten tezamen met 
alle marktdeelnemers en regionale en 
lokale autoriteiten geschikte 
beroepsopleidingsprogramma's uitwerken 
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en de verspreiding van innovatieve 
technologieën bevorderen om het 
potentieel aan energie-efficiëntie te 
optimaliseren. De burgers moeten ook 
behoorlijk worden voorgelicht over de 
voordelen die van de maatregelen voor 
meer energie-efficiëntie te verwachten 
zijn.

Or. es

Motivering

De beroepsopleiiding van marktdeelnemers is een elementair vereiste voor het kunnen 
realiseren van energie-efficiënte doelstellingen, met name in de sector van 
gebouwenrenovatie.

Amendement 1472
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 -lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten verbieden de ventilatie-
openingen van de liftschacht of
stookruimte gedurende de 
permeabiliteitsproef te sluiten en 
vervangen door de meeest recente 
oplossingen op ventilatiegebied.

Or. en

Motivering

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.
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Amendement 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis (nieuw)

Fondsen en financieringsmechanismen
1. Onverminderd de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie kunnen de lidstaten 
een of meer fondsen oprichten om de 
uitvoering van programma's en 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te subsidiëren en de 
ontwikkeling van een markt voor 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te bevorderen. Deze 
maatregelen kunnen onder meer bestaan 
in de bevordering van energieaudits en 
financiële instrumenten voor 
energiebesparing. Mogelijke geldbronnen 
voor het fonds zijn onder meer de 
inkomsten uit de veiling van 
emissierechten.
2. Als de fondsen de uitvoering van 
programma's en maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie 
subsidiëren, wordt de toegang tot de 
fondsen afhankelijk gemaakt van de 
daadwerkelijke verwezenlijking van 
energiebesparingen of verbeteringen van 
de energie-efficiëntie. Deze 
verwezenlijking wordt naar behoren 
gestaafd, bijvoorbeeld met 
energieprestatiecertificaten voor 
gebouwen of energie-etiketten voor 
producten.

Or. en
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Amendement 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis (nieuw)
Financiering van energie-efficiëntie

1. Onverminderd de artikelen 107 en 108 
van het Verdrag kunnen de lidstaten (een) 
specifieke regeling(en) treffen voor de 
financiering van energie-efficiëntie. De 
financiering kan afkomstig zijn uit EU- of 
overheidsmiddelen of uit andere bronnen, 
of uit boetes die wegens niet-naleving van 
de bepalingen van deze richtlijn worden 
opgelegd.
2. Wanneer de lidstaten geen 
financieringsregeling weten te treffen,
moeten zij de mogelijkheid scheppen dat 
dergelijke fondsen worden opgericht door 
actoren uit verschillende sectoren van het 
bedrijfsleven, voorzover zulke 
financieringsregelingen dezelfde doelen 
dienen.

Or. en

Motivering

Tegenover de voordelen op lange termijn staan de aanzienlijke aanvangskosten die met 
energie-efficiënte verbeteringen zijn gemoeid. De lidstaten moeten worden aangemoedigd om 
nationale fondsen op te richten ter ondersteuning van energie-efficiënte maatregelen en meer 
gebruik maken van de EU-middelen die specifiek voor energie-efficiëntie zijn gereserveerd, 
evenals van particuliere hefboomfinanciering.

Amendement 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis (nieuw)
Fondsen en financieringsmechanismen

De Commissie evalueert regelmatig het 
functioneren en het effect van het bij 
verordening nr. 1233/2010 opgerichte 
energie-efficiëntiefonds (EEEF), om de 
doelmatigheid ervan na te gaan en te 
bezien of toewijzing van extra middelen 
voor dit financieel instrument, dat 
initiatieven ten behoeve van de energie-
efficiëntie moet ondersteunen, wenselijk 
is.

Or. it

Amendement 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis (nieuw)

Fondsen en financieringsmechanismen
De lidstaten die een subsidiëring voor 
energie-efficiënte maatregelen instellen 
moeten erop toezien dat alle anbieders 
van zulke maatregelen gelijke toegang tot 
die subsidiëring krijgen;

Or. de

Amendement 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten, de regio's en de gemeenten 
doen voorstellen voor en geven steun aan 
energievoorzieningsformules op 
provinciaal of stedelijk niveau, zodanig 
dat de geïnvesteerde bedragen ten goede 
komen aan het merendeel van de 
inwoners en de baten van 
overheidsinvesteringen worden gedeeld.

Or. es


