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Amendement 1478
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bij de bepaling van 
de primaire-energiecoëfficiënt voor 
elektriciteit rekening houden met in de 
toekomst verwachte wijzigingen van het 
brandstofpakket en de doelmatigheid van 
de elektriciteitsproductie.

Or. en

Motivering

De coëfficiënt 2,5 is reeds achterhaald en ongeschikt voor de beoordeling van de prestaties 
tot 2020, omdat op dat moment een aanzienlijk groter vermogen aan energie zonder of met 
een laag koolstofgehalte deel zal zijn van het electriciteitspakket. Vatstelling van een 
standaardcoëfficiënt van 2,5 kan een stimulans zijn om van elektriciteit over te stappen op 
verwarming via rechtstreekse verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor de 
mogelijkheden voor koolstofarme en energie-efficiënte technieken zoals warmtepompen en 
elektrische voertuigen worden beperkt. Daardoor kan de uitstoot van broeikasgassen 
toenemen.

Amendement 1479
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorts kunnen de lidstaten voor 
elektriciteit een primaire 
energiecoëfficiënt van 1 toepassen als zij 
de maatregelen op het gebied van 
doelmatig energiegebruik beoordelen in 
omstandigheden waardoor aldus een 
nettotoename van de uitworp van 
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broeikasgassen zou worden voorkomen.

Or. en

Motivering

De coëfficiënt 2,5 is reeds achterhaald en ongeschikt voor de beoordeling van de prestaties 
tot 2020, omdat op dat moment een aanzienlijk groter vermogen aan energie zonder of met 
een laag koolstofgehalte deel zal zijn van het electriciteitspakket. Vatstelling van een 
standaardcoëfficiënt van 2,5 kan een stimulans zijn om van elektriciteit over te stappen op 
verwarming via rechtstreekse verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor de 
mogelijkheden voor koolstofarme en energie-efficiënte technieken zoals warmtepompen en 
elektrische voertuigen worden beperkt. Daardoor kan de uitstoot van broeikasgassen 
toenemen.

Amendement 1480
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald 
onder de in artikel 6, lid 9, genoemde 
nationale verplichtingsregelingen voor 
energie-efficiëntie.

Schrappen

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
een methodologie voor de kosten-
batenanalyse zoals vermeld in artikel 10, 
lid 9, vast te leggen.
De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in 
artikel 10, lid 10, derde streepje, bedoelde 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden te herzien.
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Or. en

Motivering

Gezien het aanzienlijke verschil in rentepercentages in de lidstaten zou een standaardmethode 
inadequaat kunnen zijn. 

Amendement 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald 
onder de in artikel 6, lid 9, genoemde 
nationale verplichtingsregelingen voor 
energie-efficiëntie.

Schrappen

Or. fi

Motivering

Een systeem van wederzijdse erkenning van energiebesparingen zou zeer bureaucratisch en 
kostbaar zijn.

Amendement 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 

Schrappen
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energiebesparingen die zijn behaald 
onder de in artikel 6, lid 9, genoemde 
nationale verplichtingsregelingen voor 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 1483
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald onder 
de in artikel 6, lid 9, genoemde nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie.

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
bepaling van een geharmoniseerd 
berekeningsmodel van meting, toezicht en 
controle van energiebesparingen die 
voornamelijk zijn behaald via de in artikel 
6 genoemde verbeteringsmaatregelen en –
programma’s voor energie-efficiëntie in 
alle sectoren van eindgebruik.

Or. en

Amendement 1484
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald onder 
de in artikel 6, lid 9, genoemde nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen ter 
ontwikkeling van een stelsel van 
wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald onder 
de in artikel 6, lid 10, genoemde nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
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efficiëntie. efficiëntie.

Or. en

Amendement 1485
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
een methodologie voor de kosten-
batenanalyse zoals vermeld in artikel 10, 
lid 9, vast te leggen.

Schrappen

Or. en

Amendement 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
een methodologie voor de kosten-
batenanalyse zoals vermeld in artikel 10, 
lid 9, vast te leggen.

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 een 
gedelegeerde handeling vast te stellen om 
een gemeenschappelijk algemeen kader 
voor uitvoering van de kosten-
batenanalyse zoals vermeld in artikel 10, 
lid 9, vast te leggen

Or. ro

Amendement 1487
András Gyürk
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de in 
artikel 10, lid 10, derde streepje, bedoelde 
geharmoniseerde 
rendementsreferentiewaarden te herzien.

Schrappen

Or. en

Amendement 1488
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de 
waarden, berekeningsmethoden en eisen 
van bijlagen I tot XV aan te passen aan de 
technische vooruitgang en de prestatie-
eisen van bijlage III aan te passen aan de 
concurrentievoorwaarden.

Schrappen

Or. de

Amendement 1489
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de waarden, 

2. De Commissie is gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 18 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om de waarden, 
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berekeningsmethoden en eisen van bijlagen 
I tot XV aan te passen aan de technische 
vooruitgang en de prestatie-eisen van 
bijlage III aan te passen aan de 
concurrentievoorwaarden.

berekeningsmethoden en eisen van bijlagen 
I tot XV aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Or. en

Amendement 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk 6 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn stelt 
de Commissie een verordening vast tot 
vermindering van het aantal rechten 
overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 
2003/87/EG met 1,4 miljard rechten om 
de stimulansen voor investering in 
energie-efficiëntiemaatregelen en 
koolstofarme technologie alsmede de in 
Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde 
doelstellingen te handhaven.

Or. en

Motivering

De uit de uitvoering van deze richtlijn en de doelstelling van 20% energiebesparing 
voortvloeiende lagere vraag naar ETS-rechten moet gecompenseerd worden om het 
prijsmechanisme terug te brengen tot het niveau dat voorzien is in de effectbeoordeling die 
ten grondslag ligt aan Richtlijn 2003/87/EG, en om stimulansen te behouden voor investering 
in energie-efficiëntiemaatregelen en koolstofarme technologie voor installaties waarvoor de 
ETS-rechten gelden.

Amendement 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf [de datum 
waarop deze richtlijn in werking treedt] de 
in artikel 17 genoemde 
bevoegdheidsdelegatie verleend.

2. De Commissie wordt voor een periode 
van vijf jaar vanaf [de datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt] de in artikel 17 
genoemde bevoegdheidsdelegatie verleend

Or. ro

Amendement 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt voor een 
onbepaalde periode vanaf [de datum 
waarop deze richtlijn in werking treedt] de 
in artikel 17 genoemde 
bevoegdheidsdelegatie verleend.

2. De Commissie wordt voor een periode 
van twee jaar vanaf [datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt] de in artikel 17 
genoemde bevoegdheidsdelegatie verleend.

Or. en

Amendement 1493
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten voorkomen dat 
er aan de industrie onmogelijke doelen 
worden gesteld, met als rechtstreeks 
gevolg dat het gevaar van koolstoflekkage 
aanzienlijk toeneemt. De lidstaten moeten 
in plaats daarvan met deze 
bedrijfstakkeen onderhandelen over 
maatgesneden en te verwezenlijken 
efficiëntiestrategieën.
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Or. en

Amendement 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De gedelegeerde handeling kan 
worden gepubliceerd in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en vóór afloop van 
die periode in werking treden als 
Europees Parlement en Raad aan de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
niet voornemens zijn bezwaren op te 
werpen.

Or. ro

Amendement 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Indien Europees Parlement of Raad 
bezwaar maken tegen de gedelegeerde 
handeling treedt deze niet in werking. De 
instelling die bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, geeft de redenen 
daarvoor aan.

Or. ro

Amendement 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
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Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.
Om de drie jaar gaan de nationale 
verslagen vergezeld van aanvullende 
gegevens in overeenstemming met bijlage 
XIV, deel 2.

Or. en

Amendement 1497
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

1. Uiterlijk op 31 december van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
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brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang op weg naar 
verwezenlijking van hun bindende
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie, in overeenstemming met bijlage 
XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 1499
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang op weg naar 
verwezenlijking van hun bindende
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie, in overeenstemming met bijlage 
XIV, punt 1.

Or. en

Motivering

Aanpassing van artikel 19 aan de wijzigingen in artikel 3.

Amendement 1500
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang van de nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

1. Uiterlijk op 30 april van ieder jaar 
brengen de lidstaten verslag uit over de 
bereikte voortgang op weg naar 
verwezenlijking van de bindende nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie, in 
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overeenstemming met bijlage XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van 
primaire energie in 2020 en geschatte 
niveaus van energieverbruik in de 
sectoren die zijn aangegeven in bijlage 
XIV, punt 1.

Uiterlijk op 31 oktober 2013 dienen de 
lidstaten bij de Commissie nationale 
energie-efficiëntieplannen in waarin wordt 
beschreven hoe zij van plan zijn de in 
artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
halen. Deze plannen bevatten o.m.
ingevoerde of geplande maatregelen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau om de 
energie-efficiëntie te verbeteren. De 
Commissie evalueert de nationale energie-
efficiëntieplannen. De Commissie kan een 
plan afwijzen of er wijzigingen op 
voorstellen [indien] de in het plan vervatte 
maatregelen onvoldoende zijn om het 
nationale doel op het gebied van energie-
efficiëntie te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar Uiterlijk op 30 april 2013, en elke drie jaar 
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daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1. In de 
verslagen wordt aangegeven of de door de 
lidstaat op het gebied van energie-
efficiëntie aangebrachte verbeteringen 
stroken met het door de lidstaat 
overeenkomstig artikel 3, lid 1 uitgezette 
traject. 

Or. en

Amendement 1503
Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
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energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1. In de 
verslagen wordt aangegeven of de door de 
lidstaat op het gebied van energie-
efficiëntie aangebrachte verbeteringen 
stroken met het door de lidstaat 
overeenkomstig artikel 3, lid 2 uitgezette 
traject. 

Or. en

Amendement 1504
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1. In de 
verslagen wordt aangegeven of de door de 
lidstaat op het gebied van energie-
efficiëntie aangebrachte verbeteringen 
stroken met het door de lidstaat 
overeenkomstig artikel 3, lid 2 uitgezette 
traject. 

Or. en
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Motivering

Aanpassing van artikel 19 aan de wijzigingen in artikel 3.

Amendement 1505
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te
behalen en de in artikel 3, lid 2bis (nieuw) 
genoemde nationale stappenplannen uit te 
voeren. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 1506
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 

Uiterlijk op 31 december 2013, en elke 
drie jaar daarna, dienen de lidstaten 
aanvullende verslagen in met gegevens 
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nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

over hun nationale beleid inzake energie-
efficiëntie, actieplannen, programma's en 
ingevoerde of geplande maatregelen om de 
energie-efficiëntie te verbeteren op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau, met 
het doel de in artikel 3, lid 1, genoemde 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie te behalen. De verslagen worden 
aangevuld met geactualiseerde schattingen 
van het verwachte algemene verbruik van 
primaire energie in 2020 en geschatte 
niveaus van energieverbruik in de sectoren 
die zijn aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Or. en

Amendement 1507
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie in 2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Uiterlijk op 30 april 2014, en elke drie jaar 
daarna, dienen de lidstaten aanvullende 
verslagen in met gegevens over hun 
nationale beleid inzake energie-efficiëntie, 
actieplannen, programma's en ingevoerde 
of geplande maatregelen om de energie-
efficiëntie te verbeteren op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau, met het doel de 
in artikel 3, lid 1, genoemde nationale 
doelstellingen inzake energie-efficiëntie te 
behalen. De verslagen worden aangevuld 
met geactualiseerde schattingen van het 
verwachte algemene verbruik van primaire 
energie of het eindgebruik van energie in 
2020 en geschatte niveaus van 
energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Or. fr
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Motivering

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

Amendement 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie beoordeelt de plannen en 
kan, indien de plannen niet te 
verwezenlijken zijn of indien het 
onwaarschijnlijk wordt geacht dat het 
plan wordt verwezenlijkt op de grondslag 
van de erin opgenomen maatregelen, 
aanbevelingen doen ter verbetering ervan 
en met het oog op de concrete 
tenuitvoerlegging van het hoofdstreefdoel 
van 20%

Or. en

Amendement 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verstrekt ten laatste op 1 
januari 2014 een model als leidraad voor 
de aanvullende verslagen. Dit model wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 20, lid 2, 

De Commissie verstrekt ten laatste op 1 
januari 2014 een model als leidraad voor 
de aanvullende verslagen. Dit model wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 20, lid 2, 
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bedoelde raadplegingsprocedure. De 
aanvullende verslagen omvatten in ieder 
geval de in bijlage XIV bedoelde gegevens.

bedoelde raadplegingsprocedure. De 
aanvullende verslagen omvatten in ieder 
geval de in bijlage XIV bedoelde gegevens.
Bij de vaststelling van hun nationale 
energie-efficiëntieplannen houden de 
lidstaten rekening met kosteneffectieve 
energie-efficiëntiemaatregelen en het 
risico van koolstoflekkage.

Or. en

Amendement 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie verstrekt ten laatste op 1 
januari 2014 een model als leidraad voor 
de aanvullende verslagen. Dit model wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure. De 
aanvullende verslagen omvatten in ieder 
geval de in bijlage XIV bedoelde gegevens.

De Commissie verstrekt ten laatste op 1 
januari 2013 een model als leidraad voor 
de aanvullende verslagen. Dit model wordt 
vastgesteld volgens de in artikel 20, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure. De 
aanvullende verslagen omvatten in ieder 
geval de in bijlage XIV bedoelde gegevens.

Or. en

Amendement 1511
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen geen 
streefcijfers vaststellen voor 
bedrijfstakken waarin het gevaar dat er 
koolstof weglekt aanzienlijk is, zoals 
bepaald in Besluit 2010/2/EU van de 
Commissie. Beslissen zij niettemin om dat 
toch te doen, dan vermelden de lidstaten 
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de voor de productieprocessen in deze 
bedrijfstakken mogelijke sectorale 
streefcijfers, uitgedrukt in 
energieverbruik per geproduceerde 
eenheid, om belemmering van de 
industriële groei te voorkomen.

Or. en

Amendement 1512
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen geen streefcijfers 
vaststellen voor bedrijfstakken die 
blootstaan aan een significant CO2-
weglekrisico, zoals bepaald in Besluit 
2010/2/EU van de Commissie. Beslissen 
zij niettemin om dat toch te doen, dan 
vermelden de lidstaten de voor de 
productieprocessen in deze bedrijfstakken 
mogelijke sectorale streefcijfers, 
uitgedrukt in energieverbruik per 
geproduceerde eenheid, om belemmering 
van de industriële groei te voorkomen.

Or. en

Amendement 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
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behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten. Met 
name indien een lidstaat zich niet houdt 
aan het traject overeenkomstig artikel 3, 
lid 1 verzoekt de Commissie deze lidstaat 
adequate en evenredige maatregelen uit te 
zetten om binnen redelijke tijd weer op het 
traject te komen. 

Or. en

Motivering

Op grond van Richtlijn 2009/28/EG (hernieuwbare energie) moeten de lidstaten aan de hand 
van een verbeteringsketen effectieve maatregelen vaststellen. Deze benadering werkt goed in 
de praktijk en moet daarom ook voor energie-efficiëntie worden gevolgd.

Amendement 1514
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.
Indien een lidstaat zich niet houdt aan het 
traject overeenkomstig artikel 3, lid 2 
verzoekt de Commissie deze lidstaat 
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adequate en evenredige maatregelen voor 
te stellen om binnen redelijke tijd weer op 
het traject te komen

Or. en

Motivering

Op grond van Richtlijn 2009/28/EG (hernieuwbare energie) moeten de lidstaten aan de hand 
van een verbeteringsketen maatregelen vaststellen, en voorgesteld wordt een soortgelijke 
methode vast te stellen voor energie-efficiëntie.

Amendement 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. Bij deze beoordeling wordt 
rekening gehouden met de 
ontwikkelingen op het gebied van energie-
intensiteit die worden berekend aan de 
hand van de indicatoren in Bijlage XIV, 
Deel 1, alinea (a). De Commissie dient 
haar beoordeling in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Op basis van de 
beoordeling van de verslagen kan de 
Commissie aanbevelingen doen aan de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 1516
Giles Chichester



PE475.997v01-00 24/104 AM\884003NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie, het in artikel 3, lid 2bis (nieuw) 
vastgestelde streefcijfer alsmede bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. De 
Commissie dient haar beoordeling in bij 
het Europees Parlement en de Raad. Op 
basis van de beoordeling van de verslagen 
kan de Commissie aanbevelingen doen aan 
de lidstaten.

Or. en

Amendement 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende gegevens en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

Or. en
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Amendement 1518
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen en 
beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten.

4. De Commissie evalueert de jaarlijkse 
verslagen en aanvullende verslagen met 
daarin o.m. de in lid 2 bedoelde ramingen, 
en beoordeelt in welke mate de lidstaten 
vooruitgang hebben geboekt bij het 
behalen van de in artikel 3, lid 1, vereiste 
nationale doelstellingen inzake energie-
efficiëntie en bij de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn. De Commissie dient haar 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad. Op basis van de beoordeling 
van de verslagen kan de Commissie de in 
artikel 3, lid 2 bedoelde omvang van de 
energiebesparingen aanpassen en 
aanbevelingen doen aan de lidstaten

Or. ro

Amendement 1519
Fiorello Provera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De beoordeling van de Commissie van 
het eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 

Schrappen
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met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties.
De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

Or. en

Motivering

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Amendement 1520
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De beoordeling van de Commissie van 
het eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties.

Schrappen

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

Or. en

Motivering

Verbeteringen van de energie-efficiëntie van bestaande en nieuwe installaties moeten 
plaatsvinden op de grondslag van haalbaarheidsonderzoeken. Het is niet altijd economisch of 
technisch mogelijk het niveau van de beschikbare optimale technieken (BOT) te 
verwezenlijken. De hoeveelheid rechten in de EU-regeling voor de handel in broeikasgassen 
(het zogeheten plafond) wordt vastgesteld in de GHE-richtlijn, dus onderhavige richtlijn 
inzake energie-efficiëntie is niet de juiste plaats om daarin wijzigen aan te brengen. De 
regeling voor de handel in broeikasgassen is bedoeld als een op de markt gebaseerd 
instrument voor het terugdringen van CO2-emissies en er moeten geen andere maatregelen 
worden ontwikkeld voor het manipuleren van de prijs van rechten omdat daarmee voor 
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onzekerheid op de CO2-markt wordt gezorgd. 

Amendement 1521
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties.

Schrappen

Or. en

Amendement 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.
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Amendement 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het 
gebruik van zulke technieken in de 
toekomst een voorwaarde zal zijn voor de 
gunning van nieuwe installaties en de 
periodieke controle van vergunningen 
voor bestaande installaties.

Schrappen

Or. en

Motivering

De mogelijkheid dat er na 2014 aan thermische centrales strikte eisen worden gesteld aan 
Best Beschikbare Technieken (BBT) op het gebied van energie-efficiëntie is een voorbeeld van 
dubbele regelgeving daar het strijdig is met de bestaande EU-wetgeving. In de nieuwe in 
2010 aangenomen richtlijn inzake industriële emissies (2010/75/EU) worden bepalingen 
vastgesteld om deze aspecten te regelen. 
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Amendement 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, uiterlijk op 31 
december 2015 eisen voor om het energie-
efficiëntieniveau van deze installaties te 
verbeteren of dat het gebruik van zulke
technieken in de toekomst een voorwaarde 
zal zijn voor de gunning van nieuwe 
installaties en de periodieke controle of 
bijstelling van vergunningen voor 
bestaande installaties.

Or. en

Motivering

Deze datum sluit aan op richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies.

Amendement 1525
Britta Thomsen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de Commissie 
uiterlijk op 31 december 2015 eisen voor 
om het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

Or. en

Amendement 1526
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
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installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer met het oog op de relevante best 
beschikbare technieken welke zijn 
ontwikkeld in overeenstemming met 
Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor bestaande 
installaties.

Or. en

Amendement 1527
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
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tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor 
bestaande installaties.

tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 
voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties.

Or. en

Amendement 1528
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren of dat het gebruik 
van zulke technieken in de toekomst een 

De beoordeling van de Commissie van het 
eerste aanvullende verslag bevat een 
beoordeling van het energie-
efficiëntieniveau van bestaande en nieuwe 
installaties die brandstof stoken met een 
totaal nominaal vermogen van 50 MW of 
meer en van installaties die minerale olie 
en gas raffineren met het oog op de 
relevante best beschikbare technieken 
welke zijn ontwikkeld in overeenstemming 
met Richtlijn 2010/75/EU en Richtlijn 
2008/1/EG. Wanneer deze beoordeling 
belangrijke tegenstrijdigheden blootlegt 
tussen het eigenlijke energie-
efficiëntieniveau van deze installaties en 
het energie-efficiëntieniveau in verband 
met de toepassing van de relevante best 
beschikbare technieken, stelt de 
Commissie, indien nodig, eisen voor om 
het energie-efficiëntieniveau van deze 
installaties te verbeteren.
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voorwaarde zal zijn voor de gunning van 
nieuwe installaties en de periodieke 
controle van vergunningen voor 
bestaande installaties.

Or. de

Motivering

De Commissie is niet verantwoordelijk voor de vergunningsprocedures – met het hier 
voorgestelde initiatief zou zij indirect invloed krijgen op de vergunningsprocedures. Voorts is 
dit een onevenredige ingreep in de mogelijkheden om bestaande installaties economisch te 
programmeren. 

Amendement 1529
Sari Essayah

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG.

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en 
2010/31/EG. Indien de Commissie 
aanpassingsmaatregelen noodzakelijk 
acht, mogen deze de tenuitvoerlegging 
van de richtlijnen 2003/87/EG, 
2009/28/EG en 2010/31/EG niet 
belemmeren.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1531
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2003/87/EG, 2009/28/EG en
2010/31/EG.

De Commissie gaat ook het effect na van 
de toepassing van deze richtlijn op de 
Richtlijnen 2009/28/EG en 2010/31/EG.

Or. en

Amendement 1532
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met name inzake Richtlijn 2003/87/EG 
(ETS) moeten de lidstaten gegevens 
doorgeven die de Commissie gebruikt om 
toe te zien op de gevolgen voor ETS.
De controle van de Commissie op ETS 
dient “om ervoor te zorgen dat de ETS-
stimulansen voor koolstofarme 
investeringen blijven bestaan en om de 
ETS-sectoren voor te bereiden op de in de 
toekomst noodzakelijke innovaties”, zoals 
wordt gesteld in de effectbeoordeling en 
overweging 34.
Deze maatregelen moeten worden 
genomen o.m. bijstelling van ETS door 
een dienovereenkomstig aantal rechten te 
scheiden van de deel dat in de periode 
2013 en 2020 wordt geveild, zoals 
eveneens in de effectbeoordeling gesteld.
Voor deze maatregelen gelden 
onderstaande beginselen:
Indien de controle overeenkomstig 
[artikel] 19, lid 4 aantoont dat de gevolgen 
voor ETS in de vorm van een lage prijs 
voor CO2-quota in vergelijking met de 
prognose in de routekaart naar een 
koolstofarme economie […], analyseert de 
Commissie of het nodig is een 
dienovereenkomstig aantal rechten opzij 
te zetten van het totale aantal dat in de 
periode 2013 tot 2020 moet worden 
geveild. De voorschriften inzake het 
aantal opzij te zetten rechten worden 
bepaald in een wetgevingsvoorstel, die 
vóór eind 2013 moeten worden 
voorgesteld. De opzij te zetten hoeveelheid 
wordt berekend door de hoeveelheid die 
de lidstaten veilen te beperken (ETS-
richtlijn artikel 10, lid 1) en wordt op 
dezelfde manier als in artikel 10, lid 2 van 
de ETS-richtlijn verdeeld over de 
lidstaten.

Or. en
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Motivering

Er moet zo spoedig mogelijk worden gezorgd voor een mechanisme dat kan worden ingezet 
als de REE negatieve gevolgen heeft voor ETS. Daarom moet de Commissie het proces van 
vaststelling van voorschriften op gang brengen inzake de manier en het tijdstip waarop 
rechten opzij worden gezet en zij moet de gevolgen beoordelen van eventuele spreiding van 
lasten en activiteiten over de lidstaten.

Amendement 1533
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van onderhavige 
Richtlijn neemt de Commissie een 
verordening aan tot wijziging van de 
verordening waarnaar wordt verwezen in 
artikel 10, lid 4 van Richtlijn 2003/87/EG, 
ten einde niet minder dan 1,4 mia. aan 
rechten achter te houden ter handhaving 
van de stimulansen voor investeringen in 
maatregelen op het gebied van energie-
efficiëntie en koolstofarme technieken; en 
het streefniveau overeenkomstig Richtlijn 
2003/87/EG.

Or. en

Motivering

Het ETS moet worden aangepast aan de gevolgen van de economische recessie die van 
invloed zijn op de schaarste van rechten op lange termijn, ten einde stimulansen te handhaven 
voor investeringen in maatregelen of het gebied van energie-efficiëntie en koolstofarme 
technieken in installaties waarop het ETS van toepassing is. De verminderde vraag naar ETS-
rechten die zal voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van onderhavige Richtlijn moet worden 
gecompenseerd om het prijsmechanisme te herstellen op de niveaus die bedoeld waren in de 
effectbeoordeling op de grondslag waarvan richtlijn 2003/87/EG is overeengekomen.

Amendement 1534
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
een wetgevingsvoorstel waarin de 
verplichte nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 1535
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door 
voorstellen tot verdere maatregelen. De 
beoordeling wordt mede gebaseerd op de 
evaluatie van het eerste in lid 1 bedoelde 
jaarverslag.

Or. en

Amendement 1536
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 

7. Uiterlijk op 30 juni 2013 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
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beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel waarin aanvullende
verplichte nationale doelstellingen en 
maatregelen worden vastgelegd.

Or. en

Amendement 1537
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

7. Uiterlijk in december 2016 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin aanvullende 
maatregelen worden vastgelegd.

Or. en

Motivering

Er moet voldoende tijd zijn om na te gaan of de tenuitvoerlegging van onderhavige richtlijn 
geslaagde is. Overeenkomstig de in 2016 uit te voeren beoordeling stelt de Commissie zo 
nodig aanvullende maatregelen voor om te voldoen aan het Europese doel de energie-
efficiëntie in 2020 met 20% te hebben opgevoerd.

Amendement 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 7. Uiterlijk op 31 december 2013 dient de 
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Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Or. en

Amendement 1539
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Uiterlijk op 30 juni 2014 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

7. Uiterlijk op 30 maart 2016 dient de 
Commissie de in artikel 3, lid 2, genoemde 
beoordeling in bij het Europees Parlement 
en de Raad, indien nodig gevolgd door een 
wetgevingsvoorstel waarin de verplichte 
nationale doelstellingen worden 
vastgelegd.

Or. de

Motivering

Als een richtlijn pas in 2013 moet zijn omgezet, kan de Commissie niet reeds medio 2014 
serieus beoordelen of de nationale maatregelen in verband met de hier opgesomde 
aanvullende maatregelen voldoende zijn om het algemene doel van de EU te bereiken. Dit is 
objectief onmogelijk.

Amendement 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 
2018 aan het Europese Parlement en de 

8. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 
2017 aan het Europese Parlement en de 
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Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van artikel 6. Het verslag gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor 
een of meerdere van de volgende 
doeleinden:

Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van artikel 6. Het verslag gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor 
een of meerdere van de volgende 
doeleinden:

Or. en

Amendement 1541
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 
2018 aan het Europese Parlement en de 
Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van artikel 6. Het verslag gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor 
een of meerdere van de volgende 
doeleinden:

8. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 
2016 aan het Europese Parlement en de 
Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van artikel 6. Het verslag gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor 
een of meerdere van de volgende 
doeleinden:

Or. en

Amendement 1542
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 
2018 aan het Europese Parlement en de 
Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van artikel 6. Het verslag gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor 
een of meerdere van de volgende 
doeleinden:

8. De Commissie brengt uiterlijk op 30 juni 
2016 aan het Europese Parlement en de 
Raad verslag uit over de tenuitvoerlegging 
van artikel 6. Het verslag gaat indien nodig 
vergezeld van een wetgevingsvoorstel voor 
een of meerdere van de volgende 
doeleinden:

Or. en
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Motivering

Motivering: Ter verwezenlijking van het doel van 2020 moet artikel 6 eerder worden herzien.

Amendement 1543
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) veranderen van het
besparingspercentage vastgelegd in artikel 
6, lid 1;

a) het besparingspercentage vastgelegd in 
artikel 6, lid 1 aanhouden of opnieuw 
bepalen;

Or. en

Amendement 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2018 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel.

9. Uiterlijk op 30 juni 2017 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Amendement 1545
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2018 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel.

9. Uiterlijk op 30 juni 2016 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel.

Or. en

Motivering

Motivering: Ter verwezenlijking van het doel van 2020 moet artikel 6 eerder worden herzien.

Amendement 1546
Konrad Szymański

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk op 30 juni 2018 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door een wetgevingsvoorstel.

9. Uiterlijk op 30 juni 2018 beoordeelt de 
Commissie de vooruitgang van de lidstaten 
wat betreft het wegnemen van de in artikel 
15, lid 1, genoemde wettelijke en niet-
wettelijke belemmeringen; deze 
beoordeling wordt indien nodig gevolgd 
door aanbevelingen.

Or. en

Amendement 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Als de koolstofprijs daalt ten 
gevolge van nieuwe maatregelen in 
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onderhavige richtlijn, neemt de 
Commissie voortschrijdende maatregelen 
zoals het uit de markt nemen van quota 
om ervoor te zorgen dat de regeling voor 
de emissierechtenhandel werkt alsof er 
geen aanvullende maatregelen waren 
genomen en in overeenstemming met het 
oorspronkelijke doel stimulansen aan te 
brengen voor investeringen in energie-
efficiëntie en DEB.

Or. en

Amendement 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Toetsing
Bijgestaan door het comité dat is 
opgericht overeenkomstig artikel 20 
beoordeelt de Commissie onderhavige 
Richtlijn uiterlijk op 1 januari 2018 in het 
licht van tijdens de toepassing opgedane 
ervaringen en geboekte vooruitgang, en 
zo nodig doet zij voortellen.

Or. ro

Amendement 1549
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 

De Lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
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treden om uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

treden om uiterlijk [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. de

Motivering

Er moeten doelen worden gesteld die te verwezenlijken zijn.

Amendement 1550
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

De Lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een tabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. ro

Amendement 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
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Wijzigingen van Richtlijn 2003/87/EG
In artikel 9 van Richtlijn 2003/87/EG 
wordt na lid 2 de volgende alinea 
toegevoegd:
"Vanaf 2014 bedraagt de lineaire 
reductiefactor 2,25%."

Or. en

Motivering

De lineaire factor van het maximum aantal ETS-rechten moet worden aangepast aan de 
energie-efficiëntiemaatregelen en aan de EU-klimaatdoelstelling van een vermindering met 
ten minste 80% van de uitstoot van broeikasgassen door huishoudens uiterlijk in 2050. Het 
percentage van 2,25 betekent een lineaire reductie op grond van het aandeel in de uitstoot 
van de sectoren waarvoor in 2050 ETS-rechten gelden, zoals in de klimaatroutekaart 2050 
van de Commissie uiteengezet.

Amendement 1552
Kathleen Van Brempt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis

Aan artikel 9 van Richtlijn 2003/87/EG 
wordt de volgende alinea toegevoegd: 
“Met ingang van 2014 is de in het eerste 
lid bedoelde lineaire-reductiefactor 
2,43%”.

Or. en

Motivering

Ter verbetering van een kardinale stimulans van investeringen in energie-efficiëntie en lage 
koolstofpercentages op de lange termijn, en om de jaarlijkse toewijzing van ETS-rechten af te 
stemmen op een niveau dat aansluit op het stappenplan van de Commissie op weg naar een 
mededingingskrachtige koolstofarme economie in 2050 (COM/11/112).

Amendement 1553
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten, 
instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de Europese Unie .

Or. ro

Amendement 1554
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Denemarken 19.17 0.83
Duitsland (3) (4) 241.16 58.69 
Estland 4.89 0.71
Ierland 15.92 2.75
Griekenland 33.26 2.70

Amendement

BIJLAGE -I

Nationale energie-efficiëntiestreefcijfers

A. Nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer in 2020 (primaire energie)

Maximaal verbruik primaire 
energie in 2020 (Mtoe)(1)

Streefcijfer minimale 
energiebesparing -
Reductie primair 

energieverbruik in 2020 
(Mtoe)(S2020)

België 43.55 9.80
Bulgarije 18.57 3.20
Tsjechische republiek (2) 36.50 9.12
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Spanje (4) 131.71 31.12
Frankrijk (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Italië (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Cyprus 2.31 0.46
Letland 6.16 0.67
Litouwen 8.56 1.14
Luxemburg 5.40 0.20
Hongarije 26.67 2.96
Malta 0.70 0.24
Nederland (2) (4) 57.99 17.75 (5)
Oostenrijk 29.20 7.16
Polen (4) 91.71 18.12
Portugal 24.01 6.00
Roemenië 40.07 10.00
Slovenië (2) 7.02 1.76
Republiek Slowakije 18.51 1.65
Finland 33.17 4.21
Zweden 43.01 12.80 (5)
Verenigd Koninkrijk (2) 
(4))

163.43 50.04 (5)

EU 1474 368

waarbij
S2020 = de energiebesparing in die lidstaat in 
2020
(1) Alle energiebesparingsdoelen zijn 
gebaseerd op de bijdragen die de lidstaten zelf 
in april 2011 hebben geleverd in hun 
nationale hervormingsprogramma's (NHP), 
met uitzondering van (2) die geen 
energiebesparingsdoelen in het kader van hun 
NHP hebben ingediend. 
(2) Lidstaten die in hun NHP geen 
energiebesparingsdoelen hebben ingediend. 
De doelen van ieder van deze vier lidstaten 
komen rechtstreeks voort uit de methode die is 
toegepast om het energiebesparingsdoel van 
de EU te bepalen, te weten 20% onder de 
projectie voor 2007. 
(3)Het doel voor DE is rechtgetrokken om 
rekening te houden met het nationale Duitse 
Energykoncept, in het kader waarvan wordt 
gestreefd naar beperking van de vraag naar 



PE475.997v01-00 50/104 AM\884003NL.doc

NL

primaire energie met 20% ten opzichte van 
2008; Het doel voor FR is gecorrigeerd zodat 
rekening wordt gehouden met de 
omzettingsfactor 1,63 tussen het definitieve en 
primaire energiegebruik; Het doel voor IT is
gecorrigeerd opdat rekening wordt gehouden 
met de onnauwkeurige prognoses die zijn 
gemaakt in het kader van PRIMES 2007. 
(4) Het verschil van 47,45 Mtoe tussen het 
geraamde EU-doel voor 2020 (totaal van de 
nationale doelen na correctie) en het 
hoofddoel van de EU – op basis waarvan een 
beperking van het gebruik van primaire 
energie met ten minste 368 Mtoe in 2020 
vereist is – is gelijkelijk verdeeld over de 
lidstaten die in 2020 meer dan 50 Mtoe aan 
primaire energie zullen gebruiken. Zeven 
lidstaten zullen dan ook aanvullende 
inspanningen moeten leveren om hun 
energiegebruik uiterlijk in 2020 met 4,3% te 
hebben beperkt.
(5) Lidstaat die ingrijpender maatregelen op 
het gebied van zijn gebruik van primaire 
energie in 2020 moet nemen dan de forfaitaire 
-20% die is berekend op basis van PRIMES 
2007. 

B Indicatieve keten
De in artikel 3, lid 2, vermelde 
indicatieve keten volgt de 
onderstaande ontwikkeling van de 
primaire energiebesparing in de 
richting van het voor elke lidstaat 
geldende streefcijfer voor 2020:
25%* (S2020), in 2014; 
50%* (S2020), in 2016; 
75%* (S2020), in 2018; 
waarbij
S2020 = de energiebesparing in die 
lidstaat in 2020 zoals aangegeven in 
de rechter kolom van de tabel in punt 
A.

Or. en



AM\884003NL.doc 51/104 PE475.997v01-00

NL

Motivering

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers. To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Amendement 1555
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE -I

Nationale energie-efficiëntiestreefcijfers

A. Nationaal energie-efficiëntiestreefcijfer in 2020 (primaire energie)

Minimum 
energie-

efficiëntiestreef
cijfer –

Reductie 
primaire-

energieverbruik 
in 2020 (Mtoe)

Minimum
energie-

efficiëntiestreef
cijfer –

Reductie 
primaire-

energieverbruik 
in 2025 (Mtoe)

Minimum 
energie-

efficiëntiestreef
cijfer –

Reductie 
primaire-

energieverbruik 
in 2030 (Mtoe)

België ntb ntb ntb

Bulgarije ntb ntb ntb

Tsjechische 
Republiek

ntb ntb ntb
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Denemarken ntb ntb ntb

Duitsland ntb ntb ntb

Estland ntb ntb ntb

Ierland ntb ntb ntb

Griekenland ntb ntb ntb

Spanje ntb ntb ntb

Frankrijk ntb ntb ntb

Italië ntb ntb ntb

Cyprus ntb ntb ntb

Letland ntb ntb ntb

Litouwen ntb ntb ntb

Luxemburg ntb ntb ntb

Hongarije ntb ntb ntb

Malta ntb ntb ntb

Nederland ntb ntb ntb

Oostenrijk ntb ntb ntb

Polen ntb ntb ntb

Portugal ntb ntb ntb

Roemenië ntb ntb ntb

Slovenië ntb ntb ntb

Republiek 
Slowakije

ntb ntb ntb

Finland ntb ntb ntb

Zweden ntb ntb ntb

Verenigd 
Koninkrijk

ntb ntb ntb

EU 368 ntb ntb

'ntb' betekent 'nader te bepalen'

Or. en
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Amendement 1556
Fiona Hall, Corine Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE -I

Niveaus van nationaal gebruik van primaire energie in 2020 die vereist zijn om het EU-doel 
van 20% energiebesparing te halen

De lidstaten hanteren onderstaande waarden bij de bepaling van de in artikel 3, lid 1 
bedoelde doelen. Lidstaten die een doel opgeven dat afwijkt van de waarde in de tabel 
dienen dit naar behoren te motiveren. 

Lidstaat Primair energieverbruik (Mtoe)

2007 Prognose tot 
2020

-20% Beperking 
in absolute 

termen

België 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgarije 19,3 21,8 17,4 4,4 

Tsjechische Republiek 43,6 45,6 36,5 9,1 

Denemarken 20,2 20,0 16,0 4,0 

Duitsland 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estland 5,9 5,6 4,5 1,1 

Ierland 15,8 18,7 14,9 3,7 

Griekenland 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spanje 138,9 162,8 130,3 32,6 

Frankrijk 254,8 276,4 221,1 55,3 

Italië 173,3 208,8 167,0 41,8 

Cyprus 2,7 2,8 2,2 0,6 

Letland 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litouwen 7,8 9,7 7,8 1,9 
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Luxemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Hongarije 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nederland 70,3 75,7 60,6 15,1 

Oostenrijk 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polen 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugal 23,8 30,0 24,0 6,0 

Roemenië 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenië 7,0 8,8 7,0 1,8 

Republiek Slowakije 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finland 36,2 37,4 29,9 7,5 

Zweden 48,1 55,8 44,6 11,2 

Verenigd Koninkrijk 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Motivering

Het energiebeperkingsdoel van de EU voor 2020 werd afgeleid door de verwachte niveaus 
van gebruik van primaire energie in 2020 met 20% te beperken. In bovenstaande tabel wordt 
dezelfde methode toegepast op de verwachte niveaus van energiegebruik per lidstaat. In het 
model dat is gebruikt om het minimumgebruik te extrapoleren is rekening gehouden met de 
macro-economische ontwikkelingsfactoren die het energiegebruik aanjagen. Het 
gebruiksniveau voor 2020 dat daaruit voortvloeit geeft dan ook aan welk eerlijk aandeel in de 
inspanningen van iedere lidstaat wordt verwacht om te voldoen aan de doelen van deze 
Richtlijn die in artikel 1 uiteen worden gezet.

Amendement 1557
Francisco Sosa Wagner

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE -I



AM\884003NL.doc 55/104 PE475.997v01-00

NL

Lidstaat Gebruik van primaire 
energie in 2007

Gebruik van primaire 
energie in 2020

België 50.2 40.2

Bulgarije 19.3 15.4

Tsjechische Republiek 43.6 34.9

Denemarken 20.2 16.2

Duitsland 314.9 251.9

Estland 5.9 4.7

Ierland 15.8 12.6

Griekenland 32.6 26.1

Spanje 138.9 111.1

Frankrijk 254.8 203.8

Italië 173.3 138.6

Cyprus 2.7 2.2

Letland 4.7 3.8

Litouwen 7.8 6.2

Luxemburg 4.6 3.7

Hongarije 24.7 19.8

Malta 0.9 0.7

Nederland 70.3 56.2

Oostenrijk 32.0 25.6

Polen 93.1 74.5

Portugal 23.8 19.0

Roemenië 37.5 30.0

Slovenië 7.0 5.6

Republiek Slowakije 16.8 13.4

Finland 36.2 29.0

Zweden 48.1 38.5

Verenigd Koninkrijk 212.2 169.8

EU 1691.9 1353.5
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Or. en

Motivering

De lidstaten hanteren onderstaande waarden bij de bepaling van de in artikel 3, lid 1 
bedoelde doelen. Lidstaten die een doel opgeven dat afwijkt van de waarde in de tabel dienen 
dit naar behoren te motiveren.

Amendement 1558
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -I (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

BIJLAGE -I

Nationale energie-efficiëntiestreefcijfers

Primair energieverbruik (Mtoe)
Lidstaat 2007 Prognose tot 

2020
Omvang 

beperking
Beperking in 

absolute termen

België 50,2 53,4 ntb ntb

Bulgarije 19,3 21,8 ntb ntb

Tsjechische 
Republiek 43,6 45,6 ntb ntb

Denemarken 20,2 20,0 ntb ntb

Duitsland 314,9 299,9 ntb ntb

Estland 5,9 5,6 ntb ntb

Ierland 15,8 18,7 ntb ntb

Griekenland 32,6 36,0 ntb ntb

Spanje 138,9 162,8 ntb ntb

Frankrijk 254,8 276,4 ntb ntb

Italië 173,3 208,8 ntb ntb

Cyprus 2,7 2,8 ntb ntb

Letland 4,7 6,8 ntb ntb
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Litouwen 7,8 9,7 ntb ntb

Luxemburg 4,6 5,6 ntb ntb

Hongarije 24,7 29,6 ntb ntb

Malta 0,9 0,9 ntb ntb

Nederland 70,3 75,7 ntb ntb

Oostenrijk 32,0 36,4 ntb ntb

Polen 93,1 109,8 ntb ntb

Portugal 23,8 30,0 ntb ntb

Roemenië 37,5 50,1 ntb ntb

Slovenië 7,0 8,8 ntb ntb

Republiek 
Slowakije 16,8 20,3 ntb ntb

Finland 36,2 37,4 ntb ntb

Zweden 48,1 55,8 ntb ntb

Verenigd 
Koninkrijk 212,2 213,5 ntb ntb

EU 1691,9 1842,2 ntb ntb

Or. en

Motivering

Energiegebruik in 2007 en prognoses voor 2020 ontleend aan het PRIMES-model. De 
werkelijke beperkingen zijn open gelaten zodat van gedachten kan worden gewisseld over de 
verdeling van de opmerkingen van lidstaten over besparingen.

Amendement 1559
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel I – letter b – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

C de elektriciteit-warmteratio is C is de verhouding tussen opgewekte 
elektriciteit en de totale hoeveelheid 
warmte waarbij rekening is gehouden met 
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verdere omzetting 

Or. pl

Motivering

Verduidelijking .

Amendement 1560
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel I – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) De lidstaten kunnen een afwijkende 
coëfficiënt gebruiken indien zij dat 
kunnen rechtvaardigen.

Or. en

Amendement 1561
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – Deel III 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het uitvoeren en toepassen van de 
algemene beginselen voor de berekening 
van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling 
gebruiken de lidstaten de gedetailleerde 
richtsnoeren als vastgelegd bij Besluit 
2008/952/EG38.

Bij het uitvoeren en toepassen van de 
algemene beginselen voor de berekening 
van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling 
gebruiken de lidstaten de gedetailleerde 
richtsnoeren als vastgelegd bij de 
handleiding voor de bepaling van 
wamtekrachtkoppeling (CEN/CENELEC-
CWA 45547) of de richtsnoeren van 
maart 2007 voor de tenuitvoerlegging van 
richtlijn 2004/8/EG 
(wamtekrachtkoppeling).

Or. en
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Motivering

De berekeningsmethode op de grondslag van 2008/952/EG is niet specifiek genoeg en biedt 
niet de mogelijkheid van vergelijkingsberekeningen; We geven dan ook deze twee 
richtsnoeren in overweging die nauwkeurig uitgewerkte berekeningsmethoden en voorbeelden 
bevatten.

Amendement 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE I:

Berekeningsmethode voor de nationale 
energie-efficiëntiestreefcijfers

Als zij nationale doelen voor energie-
efficiëntie voorstelt , gebruikt de 
Commissie de grondslag voor de prognose 
van het gebruik van primaire energie in 
2020 in het Prime 2007-model, en zij 
houdt rekening met specifieke variabelen 
zoals de opbouw van de nationale 
economie, de relatieve startpositie en 
klimaatomstandigheden. De onderstaande 
methode wordt gehanteerd:
Primes 2007-basisscenario voor 2020 in 
Mtoe - 20% besparing
De absolute verminderingsstreefcijfers 
voor 2020 in verhouding tot het primaire-
energieverbruik in 2007 omvatten 
correctiefactoren voor de volgende 
categorieën:
een maximum reductiedrempel voor de 
groep van negen EU-landen met het 
laagste reële gezinsinkomen per hoofd (L9 
[1]),
een maximum reductiedrempel voor de 
groep van 15 landen die voor het 
Cohesiefonds in aanmerking komen 
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(C15),
een maximum reductiedrempel voor elk 
land,
- een minimum reductiegrens voor landen 
die niet voor het Cohesiefonds in 
aanmerking komen (EU-27 min C15[2]),
- een minimum reductiedrempel voor 
landen die voor het Cohesiefonds in 
aanmerking komen (C15),
- een maximumdrempel voor de absolute 
stijging van het energiegebruik.
De lidstaten mogen hun nationale 
energie-efficiëntiedoel uitgedrukt in 
termen van absolute beperkingen, 
overeenkomstig artikel 3, lid 1 omzetten in 
een energie-intensiteitsdoel uitgedrukt in 
tonnen aardolie-equivalent per mio. EUR 
bruto binnenlands product uitgedrukt in 
prijzen van 2005.
_________________

[1] De L9-landen zijn Bulgarije, 
Roemenië, Letland, Polen, Estland, 
Hongarije, Litouwen, Slowakije en de 
Tsjechische republiek (zie Eurostat, 
Statistics in Focus, 16/2011).

[2] De C15-landen zijn de L9-landen plus 
Slovenië, Portugal, Malta, Griekenland, 
Cyprus en Spanje.

Or. en

Amendement 1563
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – letter a – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- productie afkomstig uit 
verbrandingsinstallaties voor de 
verwerking van vast stedelijk afval indien 
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de energie-efficiëntie daarvan ligt op of 
boven de drempels die worden opgesomd 
in Bijlage II R1* van richtlijn 
2008/98/EG inzake afval.

Or. en

Amendement 1564
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – letter b – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

WKK Eη het warmterendement van de 
warmtekrachtkoppelingsproductie is, 
gedefinieerd als elektriciteit uit 
warmtekrachtkoppeling op jaarbasis 
gedeeld door de brandstofinvoer die is 
gebruikt voor de opwekking van de som 
van de opbrengst aan nuttige warmte en 
elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling. 
Wanneer een 
warmtekrachtkoppelingseenheid 
mechanische energie genereert, kan de 
elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op 
jaarbasis worden verhoogd met een 
aanvullend element dat staat voor de 
hoeveelheid elektriciteit gelijk aan die van 
mechanische energie. Dit aanvullend 
element schept geen recht om 
overeenkomstig artikel 10, lid 10, bewijzen 
van oorsprong af te geven.

(Niet van toepassing op de 
Nederlandstalige versie)

Or. pl

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandstalige versie.

Amendement 1565
Adam Gierek
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – letter b – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ref Eη de rendementsreferentiewaarde 
voor gescheiden elektriciteitsproductie is.

Niet van toepassing op de Nederlandstalige 
versie.

Or. pl

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandstalige versie.

Amendement 1566
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – letter f – alinea 3 bis – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De referentiewaarden voor de 
afzonderlijke productie van elektriciteit en 
warmte moeten de gemiddelde belasting 
van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie 
tijdens de referentieperiode weergeven.

Or. en

Motivering

Ten gevolgen van het gebruik van duurzame energie voor de productie van elektriciteit 
zouden bijzonder efficiënte installaties voor een deel kunnen worden ingezet. Door een 
dergelijke deeltijdexploitatie neemt de doelmatigheid van een installatie af. Er moet een 
factor worden ingevoerd voor de referentiewaarde van de elektriciteitsproductie afzonderlijk, 
waaruit blijkt in hoeverre warmtekrachtinstallaties operationeel belast worden.

Amendement 1567
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie-efficiëntie-eisen voor de aankoop 
van producten, diensten en gebouwen door 
overheidsinstanties

Energie-efficiëntie-eisen voor de aankoop 
of huur van producten, diensten en 
gebouwen door overheidsinstanties

Or. en

Amendement 1568
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

Overheidsinstanties die, rekening houdend 
met kosten en baten, economische en 
praktische uitvoerbaarheid en technische 
geschiktheid alsook voldoende 
mededinging, producten, diensten en 
gebouwen aankopen:

Or. en

Amendement 1569
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen moeten door als 
technische specificatie eisen te stellen aan 
de prestaties op het gebied van energie-
efficiëntie:

Or. en
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Motivering

Als er mechanismen worden bepaald om eisen inzake energie-efficiëntie op te nemen in 
openbare aanbestedingen draagt dit ertoe bij dat overheidsinstanties beschikken over meer 
juridische zekerheid. Toepassing van technische specificaties is de meest doelmatige manier 
om te zorgen voor de aanschaf van energie-efficiënte producten, diensten en gebouwen. 

Amendement 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

Overheidsinstanties die, rekening houdend 
met kosten en baten alsook voldoende 
mededinging, producten, diensten en 
gebouwen aankopen:

Or. en

Amendement 1571
Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, 
diensten en gebouwen aankopen:

Bij de aanschaf van producten, diensten en 
gebouwen houden overheidsinstanties 
voor zover de situatie van de 
overheidsbegrotingen en het beginsel dat 
middelen doelmatig moeten worden 
ingezet zulks mogelijk maken, rekening 
met onderstaande voorschriften:

Or. de

Amendement 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
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Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen houden naar 
behoren rekening met de volgende 
richtsnoeren:

Or. en

Amendement 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, 
diensten en gebouwen aankopen:

Bij de aanschaf van producten, diensten en 
gebouwen nemen overheidsinstanties,
rekening houdend met het beginsel dat 
middelen doelmatig moeten worden 
ingezet, onderstaande voorschriften in 
acht:

Or. de

Amendement 1574
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, 
diensten en gebouwen aankopen:

Bij de aanschaf van producten, diensten en 
gebouwen nemen overheidsinstanties naar 
behoren onderstaande richtsnoeren in 
acht:
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Or. de

Motivering

In verband met het amendement op artikel 5 moeten overheidsinstanties zich in het kader van 
hun aankopen niet alleen kunnen richten op de norm van doelmatig energiegebruik, maar ook 
op andere standpunten, ten einde de selectienormen zinnig te kunnen wegen en rekening te 
houden met de doelmatige inzet van middelen.

Amendement 1575
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen dienen:

Or. ro

Amendement 1576
Marian-Jean Marinescu

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen:

Overheidsinstanties die producten, diensten 
en gebouwen aankopen of huren:

Or. en

Amendement 1577
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren;

Or. en

Amendement 1578
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
voldoen aan de normen in verband met 
het behoren tot de hoogste energie-
efficiëntieklasse; Overheidsorganen 
kunnen rekening houden met 
kosteneffectiviteit en economische 
haalbaarheid door inzake energieprestaties 
gunningsnormen met wegingsfactor toe te 
passen die ten minste gelijk zijn aan de 
weging die aan de prijs is toegekend;

Or. en

Motivering

Als er mechanismen worden bepaald om eisen inzake energie-efficiëntie op te nemen in 
openbare aanbestedingen draagt dit ertoe bij dat overheidsinstanties beschikken over meer 
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juridische zekerheid. Toepassing van technische specificaties is de meest doelmatige manier 
om te zorgen voor de aanschaf van energie-efficiënte producten, diensten en gebouwen. In 
verband met de kosten/batenverhouding en de economische haalbaarheid van in letter a) 
bedoelde producten, kunnen overheidsinstanties gunningsnormen toepassen.

Amendement 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren afhankelijk van een minimum 
van drie nationale leveranciers en een 
hogere kosteneffectiviteit gedurende de 
hele levenscyclus dan de volgende 
beschikbare klasse van energie-efficiëntie;

Or. en

Amendement 1580
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 

a) dienen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan te 
schaffen die tot de hoogste energie-
efficiëntieklasse behoren en houden daarbij 
tijdens de achtereenvolgende fasen van de 
aankoopprocedure naar behoren rekening 
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alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

met kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

Or. de

Motivering

De normen die naast doelmatig energiegebruik worden gehanteerd, kunnen in verschillende 
fasen van de gunningsprocedure van betekenis zijn en zouden dan ook tijdens de afzonderlijke 
fasen van de procedure op uiteenlopende wijze moeten worden gewogen.

Amendement 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
technische geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende concurrentie;

Or. en

Amendement 1582
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder a) kopen wat betreft producten die onder 
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een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklassen
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

Or. fr

Amendement 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan
die tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) overheidsorganen zouden wat betreft 
producten die onder een gedelegeerde 
handeling uit hoofde van Richtlijn 
2010/30/EU of een richtlijn van de 
Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten 
moeten aankopen die tot de hoogste 
energie-efficiëntieklasse behoren en 
houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

Or. en

Amendement 1584
Ioan Enciu
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan 
die tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, in beginsel producten 
aan die tot de hoogste energie-
efficiëntieklasse behoren en houden daarbij 
rekening met kosteneffectiviteit, 
economische haalbaarheid en technische 
geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende concurrentie;

Or. ro

Amendement 1585
Frédérique Ries

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid, 
alsmede met de aanwezigheid van 
voldoende concurrentie;

a) kopen wat betreft producten die onder 
een gedelegeerde handeling uit hoofde van 
Richtlijn 2010/30/EU of een richtlijn van 
de Commissie ter uitvoering van Richtlijn 
92/75/EEG vallen, alleen producten aan die 
tot de hoogste energie-efficiëntieklasse 
behoren en houden daarbij rekening met 
kosteneffectiviteit, gevolgen voor de 
gezondheid, economische haalbaarheid en 
technische geschiktheid, alsmede met de 
aanwezigheid van voldoende concurrentie;

Or. en

Motivering

Bij de besluitvorming over aankopen moet ook met gezondheidsaspecten rekening worden 
gehouden om het bijvoorbeeld makkelijker te maken producten te kopen zonder stoffen die 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
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Amendement 1586
Ioan Enciu

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kopen, wanneer een product dat niet 
onder punt a) valt wel het voorwerp is van 
een uitvoeringsmaatregel in het kader van 
Richtlijn 2009/125/EG die is vastgesteld 
nadat deze richtlijn in werking is getreden, 
alleen producten aan die voldoen aan de in 
die uitvoeringsmaatregel vermelde energie-
efficiëntiebenchmarks;

b) kopen, wanneer een product dat niet 
onder punt a) valt wel het voorwerp is van 
een uitvoeringsmaatregel in het kader van 
Richtlijn 2009/125/EG die is vastgesteld 
nadat deze richtlijn in werking is getreden, 
in beginsel producten aan die voldoen aan 
de in die uitvoeringsmaatregel vermelde 
energie-efficiëntiebenchmarks;

Or. ro

Amendement 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Voorstel voor een richtlijn
Annex III – point b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) kopen, wanneer een product dat niet 
onder punt a) valt wel het voorwerp is van 
een uitvoeringsmaatregel in het kader van 
Richtlijn 2009/125/EG die is vastgesteld 
nadat deze richtlijn in werking is getreden, 
alleen producten aan die voldoen aan de in 
die uitvoeringsmaatregel vermelde energie-
efficiëntiebenchmarks;

b) wanneer een product dat niet onder punt 
a) valt wel het voorwerp is van een 
uitvoeringsmaatregel in het kader van 
Richtlijn 2009/125/EG die is vastgesteld 
nadat deze richtlijn in werking is getreden, 
zouden overheidsinstanties alleen 
producten moeten aankopen die voldoen 
aan de in die uitvoeringsmaatregel 
vermelde energie-efficiëntiebenchmarks;

Or. en
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Amendement 1588
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kopen kantoorartikelen, die onder 
Besluit [2006/1005/EG] van de Raad 
vallen, aan welke aan energie-
efficiëntievereisten voldoen niet lager dan 
die opgesomd in bijlage C van de 
overeenkomst bij dat besluit;

c) moeten kantoorapparatuur 
aanschaffen, die onder Besluit
[2006/1005/EG] van de Raad valt welke 
aan energie-efficiëntievereisten voldoet
niet lager dan die opgesomd in bijlage C 
van de overeenkomst bij dat besluit;

Or. de

Motivering

In verband met het amendement op artikel 5 moeten overheidsinstanties zich in het kader van 
hun aankopen niet alleen kunnen richten op de norm van doelmatig energiegebruik, maar ook 
op andere standpunten, ten einde de selectienormen zinnig te kunnen wegen en rekening te 
houden met de doelmatige inzet van middelen.

Amendement 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) kopen kantoorartikelen, die onder 
Besluit [2006/1005/EG39] van de Raad 
vallen, aan welke aan energie-
efficiëntievereisten voldoen niet lager dan 
die opgesomd in bijlage C van de 
overeenkomst bij dat besluit;

c) overheidsinstanties zouden 
kantoorartikelen die onder Besluit 
[2006/1005/EG39] van de Raad vallen, 
moeten aankopen welke aan energie-
efficiëntievereisten voldoen niet lager dan 
die opgesomd in bijlage C van de 
overeenkomst bij dat besluit;

Or. en
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Amendement 1590
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis. indien uit nationale normen voor 
het energierendement en/of systemen voor 
energie-efficiëntie-etikettering blijkt dat 
apparaten uit de sector informatie- en 
communicatietechniek doelmatiger zijn 
dan beschreven in Bijlage III, eerste 
alinea, letters a) en b) van de richtlijn, 
moeten deze apparaten door de 
overheidsinstanties worden aangeschaft. 

Or. de

Motivering

Doel is een optimale stijging van de energie-efficiëntie te verwezenlijken. Daarom moeten in 
de sector informatie- en communicatietechnologie de apparaten worden gebruikt die door de 
lidstaten reeds als bijzonder doelmatig worden erkend.

Amendement 1591
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) kopen alleen banden aan uit de hoogste 
brandstofrendementsklasse, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/200940. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
de laagste rolgeluidemissie waar 
gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

d) kopen alleen banden aan die voldoen 
aan de in artikel 10 van Verordening (EG) 
nr. 1222/200940 vastgelegde norm, indien 
deze op de markt beschikbaar zijn.

Or. en
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Amendement 1592
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) kopen alleen banden aan uit de hoogste 
brandstofrendementsklasse, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/200940. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
de laagste rolgeluidemissie waar 
gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

d) dienen alleen banden aan te schaffen uit 
de hoogste brandstofrendementsklasse, 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/200940. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
de laagste rolgeluidemissie waar 
gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

Or. de

Motivering

In verband met het amendement op artikel 5 moeten overheidsinstanties zich in het kader van 
hun aankopen niet alleen kunnen richten op de norm van doelmatig energiegebruik, maar ook 
op andere standpunten, ten einde de selectienormen zinnig te kunnen wegen en rekening te 
houden met de doelmatige inzet van middelen.

Amendement 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) kopen alleen banden aan uit de hoogste 
brandstofrendementsklasse, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/20094040. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
de laagste rolgeluidemissie waar 

d) overheidsorganen zouden alleen banden 
moeten aankopen uit de hoogste 
brandstofrendementsklasse, zoals 
vastgelegd in Verordening (EG) nr. 
1222/2009. Deze verplichting belet 
overheidsinstanties niet banden aan te 
kopen met de beste grip op nat wegdek of 
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gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

de laagste rolgeluidemissie waar 
gerechtvaardigd omwille van de veiligheid 
of de volksgezondheid;

Or. en

Amendement 1594
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

Schrappen

Or. en

Amendement 1595
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

e) kunnen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten eisen dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

Or. de

Motivering

In verband met het amendement op artikel 5 moeten overheidsinstanties zich in het kader van 
hun aankopen niet alleen kunnen richten op de norm van doelmatig energiegebruik, maar ook 
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op andere standpunten, ten einde de selectienormen zinnig te kunnen wegen en rekening te 
houden met de doelmatige inzet van middelen.

Amendement 1596
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot c);

Or. de

Motivering

In de vervoerssector is het vrijwel onmogelijk – of bijzonder kortbaar – na te gaan of 
dienstverleners de meest energie-efficiënte banden gebruiken. Daarom moet hier niet worden 
verwezen naar lettert d).

Amendement 1597
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);
Overheidsinstanties beoordelen bij het 
aanbesteden van 
dienstverleningscontracten de 
mogelijkheid om langetermijn-
energieprestatiecontracten af te sluiten, 
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zoals bedoeld in artikel 14, letter b.

Or. en

Motivering

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

Amendement 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) eisen in hun aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten dat 
dienstverleners voor het verlenen van de 
desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

e) overheidsinstanties zouden in hun 
aanbestedingen voor 
dienstverleningscontracten moeten eisen 
dat dienstverleners voor het verlenen van 
de desbetreffende diensten uitsluitend 
producten gebruiken die voldoen aan de 
verplichtingen genoemd onder a) tot d);

Or. en

Amendement 1599
Marita Ulvskog

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen 
die ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel 

Schrappen
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van het in artikel 11 van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 1600
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen 
die ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel 
van het in artikel 11 van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

f) zij houden bij de aanschaf of het huren 
van gebouwen verplicht rekening met de 
energieklasse waarin deze vallen en in dat 
kader houden zij naar behoren rekening 
met de kostenefficiëntie, de economische 
uitvoerbaarheid, de technische 
geschiktheid en de mededinging op het 
gebied van de lokale overheid in kwestie. 
Door middel van het in artikel 11 van 
Richtlijn 2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. de

Amendement 1601
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen die 
ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel 

f) kopen of huren, onverminderd artikel 9, 
lid 1 van richtlijn 2010/31/EU, uitsluitend 
gebouwen die ten minste voldoen aan de 
eisen in de hoogste klasse van energie-
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van het in artikel 11 van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

efficiëntie zoals deze is vastgelegd in het 
land waar het gebouw zich bevindt. Door 
middel van het in artikel 11 van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen 
die ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel van 
het in artikel 11 van Richtlijn 2010/31/EU 
genoemde energieprestatiecertificaten 
wordt de naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

f) kopen of sluiten nieuwe 
huurovereenkomsten uitsluitend voor 
gebouwen die ten minste aan de in artikel 
4, lid 1, genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen of die als zij 
worden betrokken aan deze eisen zullen 
voldoen. Door middel van het in artikel 11 
van Richtlijn 2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 1603
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen die 
ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel van 

f) Zij dienen uitsluitend gebouwen die ten 
minste aan de in artikel 4, lid 1, genoemde 
minimumeisen voor energieprestaties 
voldoen te kopen of te huren. Door middel 
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het in artikel 11 van Richtlijn 2010/31/EU 
genoemde energieprestatiecertificaten 
wordt de naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

van het in artikel 11 van Richtlijn 
2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. de

Motivering

In verband met het amendement op artikel 5 moeten overheidsinstanties zich in het kader van 
hun aankopen niet alleen kunnen richten op de norm van doelmatig energiegebruik, maar ook 
op andere standpunten, ten einde de selectienormen zinnig te kunnen wegen en rekening te 
houden met de doelmatige inzet van middelen.

Amendement 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – ´letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) kopen of huren uitsluitend gebouwen die 
ten minste aan de in artikel 4, lid 1, 
genoemde minimumeisen voor 
energieprestaties voldoen. Door middel van 
het in artikel 11 van Richtlijn 2010/31/EU 
genoemde energieprestatiecertificaten 
wordt de naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

f) overheidsorganen zouden uitsluitend 
gebouwen moeten kopen of huren die ten 
minste aan de in artikel 4, lid 1, genoemde 
minimumeisen voor energieprestaties 
voldoen. Door middel van het in artikel 11 
van Richtlijn 2010/31/EU genoemde 
energieprestatiecertificaten wordt de 
naleving van deze verplichtingen 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 1605
Lena Kolarska-Bobińska

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

Deze eisen laten de artikelen die worden 
uiteengezette in de richtlijnen 2004/18/EG 
en 2004/17/EG en eventuele aanvullende 
herzieningen van deze richtlijnen 
onverlet. Indien zij strijdig worden geacht, 
gaan deze richtlijnen voor onderhavige 
bijlage.

Or. en

Amendement 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de kosteneffectiviteit, economische 
haalbaarheid en technische geschiktheid 
of voldoende mededingingsvermogen van 
de in de letters a) t/m. d) opgesomde 
producten niet kunnen worden 
gewaarborgd, mogen overheidsorganen 
het volgende best beschikbare energie-
efficiënte product aanschaffen waarbij 
aan deze voorwaarden wordt voldaan;

Or. en

Amendement 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt f) is niet van toepassing op de 
aanschaf of huur van gebouwen die 
officieel beschermd worden in het kader 
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van een monumentale omgeving of 
wegens hun bijzondere architectonische 
of geschiedkundige waarde;

Or. en

Amendement 1608
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-instellingen huren of kopen 
uitsluitend gebouwen die voldoen aan de 
eisen die worden uiteengezet in de hoogste 
klasse van energie-efficiëntie zoals 
omschreven in het land waar het gebouw 
zich bevindt.

Or. en

Amendement 1609
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullende gebouwen die de EU-
instellingen in de toekomst huren of 
kopen worden stelselmatig aangeschaft of 
gehuurd in de best beschikbare klasse van 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullende gebouwen die de EU-
instellingen in de toekomst huren behoren 
stelselmatig tot de best beschikbare klasse 
van energieprestaties.

Or. en

Amendement 1611
András Gyürk

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – voetnoot 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

[3] Van toepassing wanneer de energiebesparing kan worden berekend in termen van primaire 
energie aan de hand van een benadering van onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor 
besparingen in kWh elektriciteit kunnen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 
gebruiken. De lidstaten kunnen een afwijkende coëfficiënt gebruiken indien zij dat kunnen 
rechtvaardigen. 

Amendement

[3] Van toepassing wanneer de energiebesparing kan worden berekend in termen van primaire 
energie aan de hand van een benadering van onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor 
de besparing in kWh elektriciteit mogen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 
gebruiken, die de geraamde gemiddelde EU-efficiëntie voor de thermische productie van 
elektriciteit van dit moment weerspiegelt. De lidstaten hanteren een afwijkende coëfficiënt 
indien de installaties doelmatiger zijn en zij passen deze regelmatig aan.

Or. en

Amendement 1612
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – voetnoot 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst

[3] Van toepassing wanneer de energiebesparing kan worden berekend in termen van primaire 
energie aan de hand van een benadering van onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor 
besparingen in kWh elektriciteit kunnen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 
gebruiken. De lidstaten kunnen een afwijkende coëfficiënt gebruiken indien zij dat kunnen 
rechtvaardigen. 

Amendement

[3] Van toepassing wanneer de energiebesparing kan worden berekend in termen van primaire 
energie aan de hand van een benadering van onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor 
de besparing in kWh elektriciteit mogen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 
gebruiken, die de geraamde gemiddelde EU-efficiëntie voor de thermische productie van 
elektriciteit van dit moment weerspiegelt. De lidstaten kunnen een afwijkende coëfficiënt 
gebruiken indien zij dat kunnen rechtvaardigen. De lidstaten hanteren een afwijkende 
coëfficiënt indien de installaties doelmatiger zijn . Deze moet regelmatig worden aangepast.

Or. en

Amendement 1613
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – voetnoot 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

[3] Van toepassing wanneer de energiebesparing kan worden berekend in termen van primaire 
energie aan de hand van een benadering van onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor 
besparingen in kWh elektriciteit kunnen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 
gebruiken. De lidstaten kunnen een afwijkende coëfficiënt gebruiken indien zij dat kunnen 
rechtvaardigen. 
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Amendement

[3] Van toepassing wanneer de energiebesparing kan worden berekend in termen van primaire 
energie aan de hand van een benadering van onderaf gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor 
besparingen in kWh elektriciteit kunnen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 
gebruiken. De lidstaten kunnen een afwijkende coëfficiënt gebruiken indien zij dat kunnen 
rechtvaardigen, of indien een dergelijke coëfficiënt in de nationale wetgeving reeds is 
vastgelegd.

Or. en

Motivering

De richtlijn mag niet botsen met reeds vastgestelde en nageleefde definities voor de omzetting 
van elektriciteit in primaire energie.

Amendement 1614
Henri Weber

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. fr

Amendement 1615
Bendt Bendtsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Maatregelen gericht op besparingen op 
korte termijn

Schrappen

De volgende maatregelen worden 
beschouwd als gericht op besparingen op 
korte termijn:
a) verspreiding of installatie van energie-
efficiënte spaarlampen;
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b) verspreiding of installatie van energie-
efficiënte douchekoppen;
c) energie-audits;
d) voorlichtingscampagnes.

Or. en

Motivering

De meeste voor de korte termijn voorgestelde besparingen vallen onder de ECO-opzet of 
zouden op zichzelf (bij voorbeeld voorlichtingscampagnes) geen besparingen opleveren 
omdat de besparingen meestal het resultaat zijn van productcampagnes (bij voorbeeld
witgoed) met uitzondering van een gering aantal initiatieven (bij voorbeeld verlaging van de 
binnentemperatuur, energieverliezen in de waakstand enz.) waarvan de beoordeling vaak 
moeilijk en kostbaar is.

Amendement 1616
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onderstaande hoofdbeginselen moeten de 
lidstaten hanteren voor de bepaling van 
energiebesparingen boven op besparingen 
die langs natuurlijke weg zouden zijn 
opgetreden.

Or. en

Amendement 1617
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Maatregelen gericht op besparingen op 
korte termijn

1. Maatregelen die niet worden 
meegerekend voor de 
energiebesparingsdoelstelling
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Or. en

Amendement 1618
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende maatregelen worden 
beschouwd als gericht op besparingen op 
korte termijn:

De volgende maatregelen worden 
uitgesloten van de 
energiebesparingsdoelstelling:

Or. en

Amendement 1619
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verspreiding of installatie van energie-
efficiënte spaarlampen;

Schrappen

Or. en

Amendement 1620
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voorlichtingscampagnes. Schrappen

Or. en
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Amendement 1621
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) distributie en aansluiting van 
huishoudelijke apparaten van de hoogste 
efficiencyklasse met een marktpenetratie 
tussen de 15 en 30%.

Or. de

Motivering

Apparaten met een marktpenetratie tussen de 15 en 30% kunnen worden beschouwd als 
“energiebesparing op korte termijn”.

Amendement 1622
Mario Pirillo

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) verspreiding of installatie van 
slimme meters;

Or. it

Amendement 1623
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Berekening van de energiebesparing 2. Energiebesparingsmethode
De berekening van de energiebesparing in 
nationale verplichtingsregelingen voor 

Verplichte partijen kunnen één of meer van 
de volgende methodes gebruiken om de 
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energie-efficiëntie houdt rekening met de 
looptijd van de maatregelen. Waar er geen 
nationale looptijden zijn vastgesteld, zijn 
de standaardlooptijden in punt 4 van 
toepassing. 
Verplichte partijen kunnen één of meer van 
de volgende methodes gebruiken om de 
energiebesparing ten behoeve van artikel 6, 
lid 2 te berekenen: 

energiebesparing ten behoeve van artikel 6, 
lid 2 te berekenen:

a) technische ramingen; a) Verwachte besparingen via verwijzing 
naar de uitkomsten van voorgaande 
onafhankelijk gecontroleerde 
energieverbeteringen in soortgelijke 
installaties. De in punt 3 uiteengezette 
beginselen gelden bij de bepaling van 
verwachte besparingen. De generieke 
benadering wordt omschreven als “ex-
ante”;

b) meteropneming; b) Gemeten besparingen, in het kader 
waarvan de besparingen naar aanleiding 
van het instellen van een maatregel of een 
pakket maatregelen wordt bepaald door 
middel van registratie van de 
daadwerkelijke beperking van het 
energiegebruik, naar behoren rekening 
houdend met factoren zoals 
bezettingsgraad, productieniveaus en 
weer, die van invloed kunnen zijn op het 
gebruik. De generieke benadering wordt 
omschreven als “ex-post”;

c) de standaardwaarden en looptijden die 
lidstaten op een heldere en stevige basis 
hebben aangenomen. Deze waarden 
worden aan de Commissie meegedeeld. 
De Commissie kan eisen dat deze waarden 
worden aangepast, als deze kunnen leiden 
tot concurrentievervalsing of als zij 
minder ambitie tonen dan de 
standaardwaarden en levensduur in punt 
3 en 4; 

c) Afgewogen besparingen, in het kader 
waarvan het juist kan zijn technische 
ramingen van de besparingen te 
gebruiken in gevallen dat de vaststelling 
van harde gemeten gegevens voor een 
specifieke installatie moeilijk of 
buitensporig kostbaar is, bij voorbeeld het 
vervangen van een compressor of 
elektromotor met een andere kWh-
inschaling dan die waarvoor 
onafhankelijke gegevens inzake 
besparingen zijn gemeten.

d) de standaardwaarden en looptijden in 
punt 3 en 4 wanneer er geen nationale 
standaardwaarden en looptijden zijn 

d) Besparingen onder toezicht, in het 
kader waarvan de reactie van 
consumenten op advies, 
voorlichtingscampagnes of slimme meting 
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vastgesteld. wordt bepaald. Deze benadering mag 
uitsluitend worden toegepast op 
besparingen naar aanleiding van 
wijzigingen in het gedrag van de 
consument. Zij mag niet worden toegepast 
op besparingen ten gevolgen van fysieke 
maatregelen die worden genomen. 
Besparingen afkomstig van installaties 
moeten voortkomen uit het overzicht van 
verwachte besparingen of uit technische 
methoden. Indien wordt gekozen voor 
verwachte besparingen, is het gebruik van 
technische methoden uitgesloten.

Or. en

Amendement 1624
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) technische ramingen; a) Afgewogen besparingen, in het kader 
waarvan het juist kan zijn technische 
ramingen van de besparingen te gebruiken 
in gevallen dat de vaststelling van harde 
gemeten gegevens voor een specifieke 
installatie moeilijk of buitensporig 
kostbaar is, bij voorbeeld het vervangen 
van een compressor of elektromotor met 
een andere kWh-inschaling dan die 
waarvoor onafhankelijke gegevens inzake 
besparingen zijn gemeten;

Or. en

Amendement 1625
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 – alinea 2 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Verwachte besparingen via 
verwijzing naar de uitkomsten van 
voorgaande onafhankelijk gecontroleerde 
energieverbeteringen in soortgelijke 
installaties. De generieke benadering 
wordt omschreven als “ex-ante”;

Or. en

Amendement 1626
Fiona Hall

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) meteropneming; b) Gemeten besparingen, in het kader 
waarvan de besparingen naar aanleiding 
van het instellen van een maatregel of een 
pakket maatregelen wordt bepaald door 
middel van registratie van de 
daadwerkelijke beperking van het 
energiegebruik, naar behoren rekening 
houdend met factoren zoals 
bezettingsgraad, productieniveaus en 
weer, die van invloed kunnen zijn op het 
gebruik. De generieke benadering wordt 
omschreven als “ex-post”;

Or. en

Amendement 1627
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) meteropneming; b) toezicht, controle en meting op het 
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moment zelf

Or. en

Amendement 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) meteropneming; b) meteropneming, metingsapparatuur

Or. en

Amendement 1629
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) Bij de berekening van 
energiebesparingen toe te passen 
beginselen
Bij de bepaling van de energiebesparing 
voor een maatregel op het gebied van 
energie-efficiëntie gelden onderstaande 
beginselen:
a) Uitsluitend besparingen in aanvulling 
op die welke verwacht zouden worden van 
een gemiddeld op de markt gebracht 
product kunnen worden meegerekend. Bij 
de bepaling van de aanvullende 
energiebesparingen moet naar behoren 
rekening worden gehouden met:
i. de gebruikelijke energieprestaties en het 
energielabel van structuurmaatregelen 
(muren, daken, vloeren, ramen en 
deuren) in het bestaande onroerend-
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goedbestand;
ii. gebruikelijke bepalingen in verband 
met minimale eisen op het gebied van 
energieprestaties van nieuwe gebouwen of 
voertuigen of de verwijdering van 
bepaalde producten bij voorbeeld het 
verbod op sommige gloeilampen, hetgeen 
inhoudt dat energie-efficiënte 
spaarlampen de norm zijn;
iii. minimum energieprestatie-eisen van 
de EU voor producten die verband 
houden met energie zoals bepaald in de 
richtlijn inzake ecologisch ontwerp;
iv. gebruikelijke marktverkopen en 
ontwikkelingen van de verkoop van 
producten die energie gebruiken in de 
lidstaat waar EU-normen voor 
energielabels bestaan;
b) De activiteiten van de aansprakelijke 
partij moeten aantoonbaar bijdragen tot 
verwezenlijking van de beweerde 
besparingen;
c) er wordt naar behoren rekening 
gehouden met de toegenomen 
voorziening, of terugslag-effect, van het 
nemen van maatregelen, bij voorbeeld 
meer gemak ten gevolge van 
isolatiemaatregelen;
d) de besparingen die worden 
verwezenlijkt in het eindgebruik kunnen 
uitsluitend indien geschraagd door 
bewijzen worden opgeëist door meer dan 
één aansprakelijke partij;
e) besparingen die zijn tot stand gebracht 
als gevolg van ander plaatselijk, nationaal 
of internationaal beleid mogen niet 
worden opgenomen, bij voorbeeld 
geldende bouwvoorschriften;
f) om rekening te houden met 
klimaatschommelingen tussen regio’s 
kunnen de lidstaten ervoor kiezen de 
besparingen aan te passen aan een 
normwaarde of verschillende 
energiebesparingen toe te kennen in 
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overeenstemming met de 
temperatuurverschillen tussen regio’s; de 
aanpassing kan uiterlijk drie maanden na 
tenuitvoerlegging van onderhavige 
richtlijn door de Commissie worden 
toegelicht en goedgekeurd;
g) indien maatregelen veranderingen 
opleveren in het gebruik van meer dan 
één soort brandstof wordt naar behoren 
rekening gehouden met het primaire-
energiegehalte van bedoelde brandstof, 
zoals gedefinieerd in Bijlage IV;
h) bij de berekening van 
energiebesparingen wordt rekening 
gehouden met de looptijd van 
maatregelen;
i) indien maatregelen ertoe leiden dat 
uitrusting, producten of bouwonderdelen 
versneld worden vervangen, wordt naar 
behoren rekening gehouden met de duur 
van de energiebesparingen afgezet tegen 
het energiegebruik van de oorspronkelijke 
uitrusting, maar uitsluitend voor de 
resterende levensduur van de 
oorspronkelijke uitrusting;
j) individuele of gezamenlijke 
maatregelen van aansprakelijke partijen, 
die duurzame verandering van producten, 
uitrusting of markten op een hoger niveau 
van energie-efficiëntie beogen, zijn 
toegestaan;
k) bij de bevordering van het overnemen 
van maatregelen inzake energie-
efficiëntie zien de lidstaten erop toe dat de 
kwaliteitsnormen voor producten, 
diensten en de instelling van maatregelen 
gehandhaafd blijven. Indien dergelijke 
normen niet bestaan werken de lidstaten 
met de aansprakelijke partijen samen om 
deze in te voeren.
De berekening van energiebesparing 
wordt ten minste om de twee jaar herzien 
zodat rekening kan worden gehouden met 
ontwikkelingen in regelgeving en 
techniek.
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Or. en

Amendement 1630
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter) Kennisgeving van methodiek
De lidstaten stellen de Commissie op de 
hoogte van de bijzonderheden van de 
methodiek die zij voortellen voor de 
uitvoering van de energie-
efficiëntieverplichtingen. Deze 
kennisgeving bevat bijzonderheden 
omtrent:
a) aansprakelijke partijen;
b) doelsectoren;
c) niveau van het energiebesparingsdoel;
d) duur van de verplichtingsperiode;
e) soorten maatregelen die in aanmerking 
komen;
f) berekeningsmethodiek, o.m. de wijze 
van bepaling van additionaliteit en relatief 
belang;
g) looptijd van maatregelen;
h) benadering van de aanpak van 
klimaatschommelingen binnen lidstaten;
i) behandeling van brandstoffen met 
verschillend koolstof- en primair-
energiegehalte;
j) kwaliteitsnormen;
k) toezicht- en controleprotocollen;
l) protocollen voor boekhoudkundige 
controle.
De Commissie kan verzoeken om 
wijziging van de methodiek indien de 
mededinging hierdoor waarschijnlijk 
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wordt verstoord of indien gelijkwaardige 
programma’s in andere lidstaten strikter 
zijn.

Or. en

Amendement 1631
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 1632
Vicky Ford

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 3 – punt 3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 1633
Bernd Lange

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 3 – punt 3.1. – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) DROOGTROMMELS
Vanaf 1 december 2013
Klasse A verwachte besparing (kWh/jaar): 
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ntb
Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar): ntb
Klasse A++ verwachte besparing 
(kWh/jaar): ntb
Klasse A+++ verwachte besparing 
(kWh/jaar): ntb

Or. de

Motivering

Op het moment dat de richtlijn wordt aangenomen moet Bijlage V – afdeling 3 overeenkomen 
met de laatste stand van de omzetting van de energieconsumptie-etikettering. De 
gedelegeerde verordening inzake de energieconsumptie-etikettering van droogtrommels wordt 
binnenkort aangenomen, en de veronderstelde besparingen moeten overeenstemmen met de 
definitieve formulering van de klassen van energie-efficiëntie .

Amendement 1634
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 3 – punt 3.2. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eenheden energiebesparing gloeilampen 
ten opzichte van spaarlampen42 16 
kWh/jaar

Schrappen

__________________
42Gloeilampen of 
halogeengloeidraadlampen.

Or. en

Amendement 1635
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – afdeling 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Standaardlevensduur
Verbetering van de energie-
efficiëntie door vervanging 
van onderdelen

Standaard-
levensduur

Boiler - condensatie 20
Boiler - rechtstreekse 
evacuatie

20

Branders, olie en gas 10
Besturingsuitrusting 15-20
Besturingssysteem - centraal 15-25
Besturingssysteem -
kamercontrole

15-25

Verwarmingsbesturing: 
Regelkleppen, automatisch

10

Meters 10

Schrappen

Or. en

Amendement 1636
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE V bis
Minimumnormen die moeten worden 

opgenomen in boekhoudkundige 
controles op energiegebied en in systemen 

voor energiebeheer
De in artikel 7 bedoelde boekhoudkundige 
controles op energiegebied en systemen 
voor energiebeheer omvatten ten minste 
onderstaande normen en leven deze na:
1. Energiebeheerssystemen, die eveneens 
boekhoudkundige energiecontroles 
dienen in te houden, omvatten een helder 
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energiebeleid op bedrijfs- en 
locatieniveau, met actieprogramma’s die 
investeringen, begrotingen en 
werkzaamheden omvatten, in combinatie 
met heldere verantwoordelijkheidslijnen 
en verantwoordingsplicht voor 
energiegebruik en betere 
energieprestaties, die zich uitstrekken tot 
de hoogste leidinggevende niveaus.
2. Boekhoudkundige energiecontroles en 
energiebeheerssystemen dienen helder 
omschreven doelen te omvatten die 
gericht zijn op verbetering en behoud van 
de energieprestaties van bedrijven en 
huishoudens op een economisch optimaal 
niveau en die tegelijkertijd rekening 
houden met milieubelastingen en 
technische haalbaarheid 
Boekhoudkundige energiecontroles voor 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(MKB) en huishoudens zijn als regel 
minder ingewikkeld en minder vaak 
vereist dan voor grotere ondernemingen 
en grotere gebouwen [1]. De algemene 
kwaliteitseisen die in onderhavige bijlage 
worden uiteengezet zijn echter evenzeer 
van toepassing op energie-audits voor 
MKB en huishoudens.
3. Deze energie-audits en 
beheerssystemen worden gebaseerd op 
actuele gemeten operationele gegevens 
over energiegebruik en 
belastingsprofielen (voor elektriciteit), die 
kunnen worden opgeslagen voor 
geschiedkundige analyse en om prestaties 
op te sporen. De audits hebben een 
omvang die gebaseerd is op de 
energiestromen naar en vanuit de 
algemene systeemgrenzen van de 
ondernemingen, locaties en gebouwen in 
kwestie. Aldus moeten zij het totale 
energiegebruik op de locatie omvatten, 
alsook het gebruik van afzonderlijke 
processen, diensten en systemen in 
combinatie met energieklassen (stoom, 
stookolie, elektriciteit), alsmede energie-
en bedrijfskosten in verleden, heden en 
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toekomst. De gegevens worden 
gecorrigeerd op invloeden van buiten 
zoals weersomstandigheden, verwerking 
in de bedrijfstak, enz..
4. De energie-audits voor grotere 
bedrijven en gebouwen bestaan uit macro-
audits voor de totale energiestromen van 
en naar bedrijven en gebouwen, en micro-
audits voor afzonderlijke technische 
systemen, processen en apparatuur 
binnen de systeemgrenzen, die 
alomvattend, stelselmatig en op 
onafhankelijke, doorzichtige en objectieve 
wijze worden uitgevoerd met tussenpozen 
van resp. drie en twee jaar, terwijl in 
bedrijven jaarlijks verslag wordt 
uitbracht. Bezoeken op locatie vormen 
een onlosmakelijk deel van deze audits.
5. De energie-audits dienen eveneens 
representatief te zijn om betrouwbare en 
relevante gegevens te verzamelen, alsook 
reproduceerbaar, evenredig, natrekbaar 
en controleerbaar.
6. Deze energie-audits en 
energiebeheerssystemen moeten indien 
mogelijk gebaseerd zijn op 
levenscycluskostenanalyse (LCCA) en niet 
op eenvoudige terugbetaalperioden (SPP), 
om o.m. rekening te kunnen houden met 
besparingen op lange termijn, 
restwaarden van 
langetermijninvesteringen en 
kortingspercentages.
7. Alle energierevisoren en (in- en 
externe) gebruikers van beheerssystemen 
dienen een vergunning te hebben en/of 
geaccrediteerd te zijn door een officiële 
instantie(s) die is aangewezen en/of 
erkend door de lidstaat of de regionale 
regering.
8. Interne energierevisoren en bedieners 
van energiebeheerssystemen krijgen een 
sleutelrol als middel om bedrijfseigen 
kundigheid, bewustzijn, communicatie en 
inzet te waarborgen en in stand te houden 
in de verplichte en aangesproken 
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bedrijven en gebouwen.
9. Keuze en dimensionering van alle 
nieuwe en vervangende 
energiegebruikende apparatuur en 
processen, en andere energiebesparende 
maatregelen omvatten economische, 
technische en gedragsanalysen, alsook 
voorstellen en plannen voor 
vervolgmaatregelen en controle van de 
gevolgen van maatregelen als deze 
eenmaal zijn uitgevoerd. Eveneens wordt 
verslag uitgebracht over andere winst die 
niet op energiegebied ligt, zoals stijgingen 
van de productiviteit en lagere 
onderhoudskosten, alsook van technische 
interactie en synergieën van 
gecombineerde maatregelen.
10. Energie-audits moeten het niveau van 
een investeringsbeoordeling hebben in de 
zin dat de economische berekeningen voor 
de voorgestelde maatregelen voldoende 
precies en gevalideerd zijn om eventuele 
(in- en externe) investeerders en 
belasting- en financiële autoriteiten te 
voorzien van heldere gegevens omtrent 
mogelijke besparingen, 
contantgeldstromen en netto contante 
waarden van de voorgestelde maatregelen 
en maatregelenpakketten, en van de 
desbetreffende technische en financiële 
gevaren.
11. Energie-audits en 
energiebeheersystemen en hun 
aanbevelingen moeten uitgaan van 
beoordelingen van bedrijf, gebouw, 
locatie, systeem en processtatus, deze 
vergelijken met toepasselijke 
referentiepunten en programma’s van 
optimale werkmethoden, en met de 
aanhoudend op de laatste stand gehouden 
lijsten van best beschikbare technieken 
(BBT in IPPCbrefs[2] bij voorbeeld) voor 
de sector en subsector in kwestie.
12. Maatregelen die momenteel worden 
ingezet of voorgesteld om de 
energieprestaties te verbeteren mogen 
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bestaande gezondheids- en 
veiligheidvoorschriften zoals het klimaat 
binnenshuis en de brandveiligheid of 
andere verplichtingen uit hoofde van de 
regelgeving, niet in gevaar brengen 
tijdens tenuitvoerlegging , bedrijf en 
bewoning.
13. Toepassing van EN ISO 50001 
(Energiebeheerssystemen) kan worden 
erkend als middel om te voldoen aan de 
eisen in artikel 7 van onderhavige 
Richtlijn, mits de toepassing van de norm 
in bedrijven en gebouwen eveneens 
voldoet aan de normen in de leden 1 t/m 
12 van onderhavige bijlage [3].
[1] In Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 
2010 betreffende de energieprestatie van 
gebouwen wordt de regelmaat waarmee 
energie-audits van gebouwen worden 
uitgevoerd bepaald door de eisen inzake 
energieprestatiecertificaten waarvan 
energie-audits verplicht deel vormen.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3.] Toepassing van EN ISO 16247-1 
(Energiebeheerssystemen) kan worden 
erkend als middel om te voldoen aan de 
eisen in artikel 7 van onderhavige 
Richtlijn, mits de toepassing van de norm 
in bedrijven en gebouwen, nadat deze 
officieel is aangenomen, eveneens voldoet 
aan de normen in de leden 1 t/m 12 van 
onderhavige bijlage.

Or. en

Amendement 1637
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V ter
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Minimumeisen meting en controle van 
energiebesparingen overeenkomstig 

artikel 6
1. mogelijke energiebesparingen worden 
per sector berekend
2. gevolgen van besparingen moeten per 
voorgestelde maatregel worden berekend 
in het kader van een benadering van 
onderaf, en er moet onderscheid worden 
gemaakt tussen bestaande, nieuwe en 
geplande maatregelen
3. de totale besparingen ten gevolge van 
alle maatregelen moeten worden 
gekoppeld aan het nationale doel, in 
aansluiting op de toegepaste sectoriële 
structuur
4. jaarlijkse besparingen worden 
gecontroleerd op de grondslag van 
statistische gegevens en vergeleken met 
het doel
5. indien uit de controle blijkt dat er is 
afgeweken van het traject ter 
verwezenlijking van het doel, moeten de 
maatregelen afzonderlijk worden bezien 
en dienovereenkomstig aangepast.

Or. en


