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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over 
energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0370),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0168/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van het protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid werd ingediend door 
[naam van de kamer/het parlement], en waarin het ontwerpwetgevingsbesluit in strijd met 
het subsidiariteitsbeginsel werd geacht,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer. De 
lidstaten moeten de gemeenten en andere 
openbare instellingen aanmoedigen om 
geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de burgers bij 
de ontwikkeling en uitvoering daarvan te 
betrekken en hen goed te informeren over 
de inhoud ervan en de vooruitgang die 
geboekt wordt als de doelstellingen 
gehaald worden. Dergelijke plannen 
kunnen aanzienlijke energiebesparingen 
opleveren, vooral als ze uitgevoerd worden 
aan de hand van energiebeheersystemen 
die de betrokken openbare instellingen in 
staat stellen hun energieverbruik beter te 
beheren. De uitwisseling van ervaringen 
tussen steden en andere openbare 
instellingen moet aangemoedigd worden 
met betrekking tot de meer innovatieve 
initiatieven.

(16) Een aantal gemeenten en andere 
openbare instellingen in de lidstaten 
hebben al geïntegreerde benaderingen voor 
energiebesparing en -voorziening 
doorgevoerd, bijvoorbeeld via duurzame 
energieactieplannen, zoals degene die 
ontwikkeld werden onder het initiatief 
"convenant van burgemeesters", evenals 
geïntegreerde stedelijke benaderingen die 
verder gaan dan individuele interventies in 
gebouwen of vormen van vervoer, met het 
oog op het ontwerpen van "lage-
energiesteden en -regio's". Dit concept 
van "lage-energiesteden en -regio's" 
beschouwt energievraagstukken als een 
essentieel onderdeel van stedelijke en 
regionale ontwikkeling dat ingepast is in 
plaatselijke democratische en 
bestuursprocessen. Als een preconditie 
van plaatselijke geïntegreerde en 
duurzame energie-efficiëntieplannen 
moeten de lidstaten plaatselijke 
autoriteiten aansporen dergelijke 
plaatselijke ontwikkelingsstrategieën te 
ontwikkelen op basis van een dialoog met 
plaatselijke publieke, commerciële en 
sociale betrokken partijen. De lidstaten 
moeten vervolgens de gemeenten en 
andere openbare instellingen aanmoedigen 
om geïntegreerde en duurzame energie-
efficiëntieplannen met duidelijke 
doelstellingen vast te stellen, de 
plaatselijke betrokken partijen en de
burgers bij de ontwikkeling en uitvoering 
daarvan te betrekken en hen goed te 
informeren over de inhoud ervan en de 
vooruitgang die geboekt wordt als de 
doelstellingen gehaald worden. Dergelijke 
plannen kunnen aanzienlijke 
energiebesparingen opleveren, vooral als 
ze uitgevoerd worden aan de hand van 
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energiebeheersystemen die de betrokken 
openbare instellingen in staat stellen hun 
energieverbruik beter te beheren. De 
uitwisseling van ervaringen tussen steden 
en andere openbare instellingen moet 
aangemoedigd worden met betrekking tot 
de meer innovatieve initiatieven. 

Or. en

Motivering

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. De Commissie moet evenwel via 
een gedelegeerde handeling de 
voorwaarden bepalen waaronder een 
lidstaat in de toekomst de in een andere 
lidstaat gerealiseerde energiebesparingen 
kan erkennen. Om deze voldoende 
ambitieus te maken, is het goed dat 
dergelijke regelingen opgesteld worden 
binnen een gemeenschappelijk kader op 
het niveau van de Unie, terwijl de 
lidstaten toch voldoende flexibiliteit 

(18) Uit een beoordeling van de 
mogelijkheid om een systeem van witte 
certificaten in te stellen op het niveau van 
de Unie is gebleken dat een dergelijk 
systeem in de huidige omstandigheden tot 
buitensporig hoge administratieve kosten 
zou leiden en dat het risico bestaat dat de 
energiebesparingen geconcentreerd zouden 
worden in een aantal lidstaten en geen 
ingang zouden vinden in de hele Unie. De 
laatste doelstelling kan, in dit stadium 
althans, beter bereikt worden aan de hand 
van nationale regelingen voor energie-
efficiëntieverplichtingen of andere 
alternatieve maatregelen waarmee dezelfde 
hoeveelheid energiebesparingen wordt 
bereikt. Het gemeenschappelijke kader 
moet energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
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krijgen om rekening te houden met de 
nationale organisatie van de marktspelers, 
de specifieke context van de energiesector 
en de gewoonten van de eindafnemers.
Het gemeenschappelijke kader moet 
energienutsbedrijven de mogelijkheid 
geven energiediensten aan te bieden aan 
alle eindafnemers, niet alleen aan de 
afnemers aan wie zij energie verkopen. Dit 
verhoogt de concurrentie op de 
energiemarkt omdat energienutsbedrijven 
hun product kunnen differentiëren door 
extra energiediensten aan te bieden. Het 
gemeenschappelijke kader moet de 
lidstaten in staat stellen in hun nationale 
regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

regeling vereisten met een sociaal oogmerk 
op te nemen, vooral om ervoor te zorgen 
dat kwetsbare klanten toegang hebben tot 
de voordelen van hogere energie-
efficiëntie. Het moet de lidstaten ook 
toelaten kleine bedrijven vrij te stellen van 
de energie-efficiëntieverplichting. De 
mededeling van de Commissie "Small 
Business Act" legt de beginselen vast die 
in acht moeten worden genomen door 
lidstaten die beslissen deze mogelijkheid 
niet toe te passen.

Or. en

Motivering

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht. 
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door inhouse-deskundigen, op voorwaarde 
dat zij gekwalificeerd of geaccrediteerd 
zijn, dat zij niet direct bij de gecontroleerde 
activiteit zijn betrokken en dat de lidstaat

(20) Deze audits moeten op onafhankelijke 
en kosteneffectieve wijze worden verricht. 
De eis van onafhankelijkheid betekent dat 
de audits wel kunnen worden uitgevoerd 
door professionele 
energiedienstverrichters, alsook door 
inhouse-deskundigen, op voorwaarde dat 
de laatsten ook gekwalificeerd en/of 
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een regeling heeft ingesteld om de 
kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

geaccrediteerd zijn, dat zij niet direct bij de 
gecontroleerde activiteit zijn betrokken en 
dat de lidstaat een regeling heeft ingesteld 
om de kwaliteit daarvan te verzekeren en te 
controleren en desgevallend sancties op te 
leggen.

Or. en

Motivering

Amendement 4

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn legt een 
gemeenschappelijk kader vast voor de 
bevordering van energie-efficiëntie binnen
de Unie om ervoor te zorgen dat de Unie in 
2020 het streefcijfer van 20 % besparingen 
op primaire energie haalt en om de weg te 
effenen voor verdere verbeteringen van de
energie-efficiëntie na die datum.

1. Deze richtlijn legt een 
gemeenschappelijk kader vast voor de 
bevordering van energie-efficiëntie binnen 
de Unie om ervoor te zorgen dat de Unie in 
2020 het streefcijfer van tenminste 20 % 
besparingen op primaire energie haalt en 
om de weg te effenen voor de aanvullende
energie-efficiëntie- en 
besparingsmaatregelen die na die datum 
nodig zijn om tegen 2050 over een bijna 
volledig op hernieuwbare energiebronen 
stoelende en energie-efficiënte economie 
te beschikken.

Or. en

Motivering

Met deze richtlijn krijgt Europa een unieke mogelijkheid om invulling te geven aan de door de 
staatshoofden van de lidstaten van de EU gedane beloften inzake energie en klimaat. Een 
20% reductie van de primaire energieconsumptie van de EU is het minimum dat nodig is om 
tegen 2050 over een zelfvoorzienende, energie-efficiënte en van hernieuwbare 
energiebronnen gebruikmakende economie te beschikken. De Commissie schat dat deze 
doelstelling met de huidige inspanningen slechts voor de helft zal kunnen worden 
verwezenlijkt, en dat met een verspilling van duizend euro per jaar per huishouden. Dit 
gevaar moet met deze richtlijn worden aangepakt.
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Amendement 5

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. 'energiebesparing bij het 
eindgebruik': de hoeveelheid bespaarde 
energie die wordt vastgesteld door meting 
en/of raming van het verbruik door de 
eindgebruiker voor en na de uitvoering 
van één of meer maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie, 
waarbij de externe omstandigheden die 
het energieverbruik beïnvloeden, 
genormaliseerd worden;

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een definitie van energiebesparing. Rapporteur stelt voor gebruik te maken 
van de definitie die nu reeds onderdeel uitmaakt van de richtlijn energiediensten.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. 'uitermate kostenefficiënte 
aanbevelingen': middels een energie-
audit geïdentificeerde maatregelen met 
een terugverdienperiode van vijf jaar;

Or. en

Motivering
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 ter. 'rekening': rekeningoverzicht en 
niet een verzoek om betaling (factuur);

Or. en

Motivering

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 bis. 'grondige renovatie': een renovatie 
die zowel het geleverde, als het definitieve 
energieverbruik van een gebouw met 
tenminste 75% reduceert ten opzichte van 
de situatie voor de renovatie;  

Or. en

Motivering

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 27 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27 ter. 'gefaseerde grondige renovatie': 
een renovatie die zowel het geleverde, als 
het definitieve energieverbruik van een 
gebouw tijdens een normale 
renovatiecyclus in fasen met in totaal 
tenminste 75% reduceert, waarbij is 
gewaarborgd dat geen enkele fase 
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volgende fasen verhindert, of de kosten 
ervan verhoogt.

Or. en

Motivering

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Financiering en technische 

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

Or. en

Motivering
Zonder de terbeschikkingstelling van voldoende financiële middelen zullen de in deze richtlijn 
voorgestelde maatregelen dode letter blijven en niet tot veel nieuwe banen en innovatie 
leiden. De voorgestelde richtlijn moet derhalve resulteren in de oprichting van financiële 
faciliteiten die, met gebruikmaking van bestaande financieringsstromen in de EU, zoals de 
cohesie- en structuurfondsen, geld vrijmaken voor energie-efficiëntie of projectobligaties. 
Ook nationale inkomsten, bijvoorbeeld van de EU-regeling voor de handel in emissies, 
kunnen als hefboom worden ingezet voor het aantrekken van privékapitaal en, in het 
verlengde daarvan, het voldoen aan de verplichtingsregeling voor energie-efficiëntie zoals 
bedoeld in artikel 6.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn
absoluut niveau van primair 
energieverbruik in 2020 in ieder geval 
lager is dan zijn streefcijfer zoals 
aangegeven in de linker kolom van de 
tabel in bijlage I, Deel A. Dergelijke 
bindende nationale streefcijfers stroken 
met het streefcijfer van tenminste 20% 
energiebesparing van de Unie zoals 
bedoeld in artikel 1, dat een reductie van 
het primaire energieverbruik van de EU 
van tenminste 368 Mtoe in 2020 vereist in 
vergelijking met de prognoses.

Or. en

Motivering

Uit de ervaringen die met de EU-wetgeving inzake hernieuwbare energiebronnen en het 
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klimaat zijn opgedaan, weten we dat er behoefte bestaat aan bindende streefcijfers voor de 
lidstaten. Zij zorgen voor grotere zichtbaarheid, politieke inzet en investeringszekerheid. De 
algehele positieve macro-economische en geopolitieke effecten voor de Europese economie en 
burgers van strenge energie-efficiëntiemaatregelen rechtvaardigen bindende streefcijfers. Om 
dit EU-streefcijfer van 20% te 'halen', is volgens de Commissie in ieder geval een reductie 
van het primair energieverbruik van 368 Mtoe in 2020 nodig.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten nemen maatregelen die 
effectief bedoeld zijn om ervoor te zorgen 
dat hun primaire energieverbruik gelijk 
aan of kleiner is dan hetgeen vermeld in 
de indicatieve keten in bijlage I, Deel B.

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat de streefcijfers voor 2020 worden gehaald, moeten de lidstaten werk 
maken van een indicatief traject voor het verwezenlijken van hun streefcijfers. Dit zal de 
Commissie in de gelegenheid stellen de verwezenlijking van het totale EU-
besparingstreefcijfer te volgen en te verifiëren.   

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Renovatie van gebouwen
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1. De lidstaten streven ernaar het 
energieverbruik van alle bestaande 
gebouwen tegen 31 december 2050 te 
reduceren met 80% ten opzichte van de 
energieverbruiksniveaus van 2010.
2. Als onderdeel van de nationale plannen 
zoals bedoeld in artikel 9 van richtlijn 
2010/31/EU, en onverminderd lid 1 
daarvan, ontwikkelen de lidstaten beleid 
en nemen zij maatregelen ter bevordering 
van grondige renovaties van gebouwen, 
met inbegrip van gefaseerde grondige 
renovaties. 
3. Voor 1 januari 2014 stellen de lidstaten 
de in lid 2 bedoelde nationale plannen op 
en maken deze bekend. Deze plannen 
omvatten tenminste:
a) een lijst van gebouwen, uitgesplitst 
naar categorieën van gebouwen,
b) doelstellingen voor grondige renovatie 
voor 2020, 2030 en 2040, uitgesplitst naar 
categorieën van gebouwen. Deze 
doelstellingen stroken met de in lid 1 
bedoelde langetermijndoelstelling,
c) maatregelen voor het aanpakken van 
sociale, technische en financiële 
uitdagingen in de gebouwensector,
d) maatregelen die waarborgen dat 
huurders niet financieel worden gestrafd.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat grondige 
renovaties en gefaseerde grondige 
renovaties het eerst worden uitgevoerd in 
gebouwen, zowel gebouwen met een 
commerciële, als een residentiële 
bestemming, met de slechtste 
energieprestatie.
5. De lidstaten zorgen ervoor dat grondige 
renovaties het eerst worden uitgevoerd in 
gebouwen met de slechtste 
energieprestatie die het eigendom zijn van 
of gebruikt worden door publieke 
authoriteiten.
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Or. en

Motivering
Gebouwen zijn goed voor 40% van het hele energieverbruik in de EU en het 
besparingspotentieel bij bestaande gebouwen is aanzienlijk en in belangrijke mate onbenut.  
Rapporteur kiest dus voor een alomvattende, langetermijnbenadering gebaseerd op 
zogenaamde " nationale routekaarten voor gebouwen 2050". Door te bevorderen dat jaarlijks 
2% van alle gebouwen grondige worden gerenoveerd, zal het gemiddelde energieverbruik van 
alle gebouwen in de EU in 2050 nog slechts een vijfde bedragen van het huidige verbruik.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overheidsorganen, met inbegrip van de EU-instellingen, moeten het goede voorbeeld geven. 
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Gebouwen die in het bezit zijn van of gebruikt worden door overheidsinstanties kunnen dienen 
om de noodzakelijke technische, financiële en organisatorische innovatie in gang te zetten en 
een markt voor leveranciers van energiediensten te creëren. Rapporteur is derhalve van 
oordeel dat het bij onze ambities aansluit om een bindend renovatiestreefcijfer van jaarlijks 
tenminste 3% van alle publieke gebouwen vast te stellen.

Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Publiekrechtelijke organen kunnen niet de belastingtarieven of de huren verhogen, en ze 
beschikken bij investeringsbeslissingen derhalve over beperkte speelruimte. De lidstaten 
moeten daarom wat ondersteuning van grondige renovatie in met name de sociale 
woningbouwsector betreft een proactief beleid voeren. 

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Inventarissen van publieke gebouwen moeten volledig zijn en zowel melding maken van 
gebouwen die in het bezit zijn van, als van gebouwen die gebruikt worden door 
overheidsinstanties.

Amendement 17

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten sporen alle 
overheidsinstanties ertoe aan:

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

Or. en

Motivering

Een aantal gemeenten en andere publieke organen in de lidstaten hebben al geïntegreerde 
benaderingen voor steden ontwikkeld (of zijn daar momenteel mee bezig) die verder gaan dan 
individuele interventies in gebouwen. De lidstaten moeten derhalve gemeenten, steden, regio's 
en andere publieke organen aanmoedigen dergelijke initiatieven of concepten te ontwikkelen, 
teneinde bijvoorbeeld te komen tot "lage energiesteden en -regio's" die ingepast zijn in 
plaatselijke democratische en bestuursprocessen.

Amendement 18

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

energiesteden of regio's"- of milieuplan, 
met specifieke doelstellingen inzake 
energiebesparing, om hun
energiebesparing en -efficiëntie 
voortdurend te verbeteren;

Or. en

Motivering

Een aantal gemeenten en andere publieke organen in de lidstaten hebben al geïntegreerde 
benaderingen voor steden ontwikkeld (of zijn daar momenteel mee bezig) die verder gaan dan 
individuele interventies in gebouwen. De lidstaten moeten derhalve gemeenten, steden, regio's 
en andere publieke organen aanmoedigen dergelijke initiatieven of concepten te ontwikkelen, 
teneinde bijvoorbeeld te komen tot "lage energiesteden en -regio's" die ingepast zijn in 
plaatselijke democratische en bestuursprocessen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties moeten altijd alleen maar producten, diensten en gebouwen kopen met de 
hoogste energie-efficiëntiekenmerken. 
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Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Verplichtingsregelingen inzake 
energiebesparing

Or. en

Motivering

Deze regeling vormt het hart van de richtlijn en moet resulteren in daadwerkelijke 
energiebesparingen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Elke lidstaat stelt een 
verplichtingsregeling voor 
energiebesparing op. Deze regeling zorgt 
ervoor dat alle energiedistributeurs en/of 
alle detailhandelaars in energie die op het 
grondgebied van een lidstaat actief zijn, 
cumulatief jaarlijks een hoeveelheid 
energie op het niveau van de 
eindgebruiker besparen die gelijk is aan 
tenminste 1,5 % van hun jaarlijkse 
energieverkoop per volume, als 
gemiddelde gemeten over de drie meest 
recente jaren, in die lidstaat.  Deze 
energiebesparing wordt door de aan de 
verplichting gebonden partijen gerealiseerd 
onder de eindverbruikers.

Or. en

Motivering

De voorgestelde verplichte besparing van 1,5% per jaar moet gelden voor de hele economie, 
inclusief de vervoerssector, die over een belangrijk economisch, maar vooralsnog niet-
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gerealiseerd besparingspotentieel beschikt. Om mogelijke jaarlijkse verschillen, bijvoorbeeld 
ten gevolg van extreme weersomstandigheden of economische factoren, beter te kunnen 
gladstrijken, stelt rapporteur voor rekening te houden met een gemiddelde over een periode 
van drie jaar in plaats van met een besparing die in één jaar wordt bereikt, zoals de 
Commissie heeft voorgesteld. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verplichtingen moeten betrekking hebben op het niveau van het eindverbruik en worden 
berekend in termen van primair verbruik, aangezien dit laatste een daadwerkelijke 
weerspiegeling vormt van de gevolgen van de vormen van energieverbruik.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
jaarlijkse besparing van 1,5% een extra 
besparing is bovenop de besparingen die 
in elk van de voorgaande jaren worden 
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gerealiseerd zoals bedoeld in bijlage V bis.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de oorspronkelijke bedoeling van de Commissie, waarmee wordt 
bewerkstelligd dat de jaarlijkse besparing van 1,5% een cumulatief effect heeft.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Voor de doeleinden van lid 1 worden 
de maatregelen zoals bedoeld in bijlage V, 
lid 1, niet meegeteld bij de 
energiebesparing die van elke aan 
verplichtingen gebonden partij wordt 
vereist.

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor de doeleinden van lid 1 zorgen 
de lidstaten ervoor dat maatregelen die 
gericht zijn op langetermijnbesparingen, 
in het bijzonder voor gefaseerde en 
grondige renovaties, tenminste 50% van 
de energiebesparing inhouden die van 
elke aan verplichtingen gebonden partij 
wordt vereist. 

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat aan verplichtingen gebonden partijen die maatregelen 
nemen die in substantiële en langetermijnenergiebesparingen resulteren, grotere erkenning 
krijgen. Progressieve en grondige renovatie van bestaande gebouwen moet derhalve worden 
bevorderd en beloond in het kader van deze regeling.
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Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Op volledig transparante en onafhankelijke wijze meten en verifiëren is essentieel voor 
vertrouwen van de markt en het publiek in de hier voorgestelde nieuwe 
energiebesparingsregelingen. "Meeliften" moet worden vermeden. 

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de behaalde energiebesparing; a) de vereiste energiebesparing en de 
behaalde energiebesparing. De 
energiebesparingsformule zoals bedoeld 
in bijlage V bis wordt toegepast; 

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de oorspronkelijke bedoeling van de Commissie, waarmee wordt 
bewerkstelligd dat de jaarlijkse besparing van 1,5% een cumulatief effect heeft. 

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiediensten of andere maatregelen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie, 
of die de ontwikkeling van de markt voor 
energiediensten of andere maatregelen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie in 
het algemeen in de weg staan, waaronder 
het afsluiten van de markt voor 
concurrenten of het misbruiken van 
machtsposities.

7. De lidstaten zorgen ervoor dat 
marktdeelnemers zich onthouden van 
activiteiten die een belemmering kunnen 
vormen voor de vraag naar en de levering 
van energiebesparingsdiensten of andere 
maatregelen ter verbetering van de energie-
efficiëntie, of die de ontwikkeling van de 
markt voor energiebesparingsdiensten of 
andere maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in het algemeen in de 
weg staan, waaronder het afsluiten van de 
markt voor concurrenten of het misbruiken 
van machtsposities.

Or. en

Motivering
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten ervoor kiezen andere 
maatregelen te nemen om 
energiebesparingen onder eindgebruikers 
te realiseren. De jaarlijkse hoeveelheid 
energiebesparingen die met deze aanpak 
wordt gerealiseerd moet gelijk zijn aan de 
hoeveelheid energiebesparingen als 
bepaald in lid 1.

9. De lidstaten staan aan verplichtingen 
gebonden partijen toe jaarlijks aan 25% 
tot 50% van hun verplichting te voldoen 
door bij te dragen aan de in artikel 2 bis 
bedoelde financiële faciliteiten. Dit 
gebeurt door aan de financiële faciliteit 
een bedrag bij te dragen dat gelijk is aan 
de geschatte investeringskosten die nodig 
zijn om het dienovereenkomstige aandeel 
van hun verplichting te realiseren.

Or. en

Motivering

Een volledige "opt-out"-clausule zoals door de Commissie voorgesteld, zou een bedreiging 
vormen voor het middels artikel 6 tot stand gebrachte businessmodel. De door rapporteur 
voorgestelde benadering biedt de lidstaten die dat willen de mogelijkheid aan verplichtingen 
gebonden partijen toe te staan een bijdrage te betalen aan de financiële faciliteit zoals 
bedoeld in artikel 2 bis in plaats van volledig uitvoering te geven aan 
energiebesparingsmaatregelen. Deze benadering zorgt er tevens voor dat de 
besparingsdoelstelling van 1,5% op het niveau van de lidstaten wordt gehaald door de 
bijdrage aan deze faciliteit te gebruiken voor energiebesparingsmaatregelen.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 9 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten die hiervoor kiezen delen de 
Commissie tegen uiterlijk 1 januari 2013 
de alternatieve maatregelen mee die zij 
voornemens zijn vast te stellen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de vereiste hoeveelheid besparingen 

De lidstaten delen de Commissie tegen 
uiterlijk 1 januari 2013 het aandeel van 
hun verplichting mee dat zij voornemens 
zijn te realiseren door aan verplichtingen 
gebonden partijen toe te staan aan de 
financiële faciliteit bij te dragen, met 
inbegrip van de regels of sancties als 
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gaan behalen. De Commissie kan 
dergelijke maatregelen afwijzen of 
voorstellen doen voor wijzigingen daarvan 
binnen 3 maanden na de kennisgeving. In 
dat geval wordt de alternatieve aanpak
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

bedoeld in artikel 9. Zij tonen daarbij aan 
hoe zij de voorgestelde hoeveelheid 
besparingen met gebruikmaking van het 
ingebrachte aandeel van de fondsen gaan 
behalen.  De Commissie kan dergelijke 
maatregelen afwijzen of voorstellen doen 
voor wijzigingen daarvan binnen 3 
maanden na de kennisgeving. In dat geval 
worden de programma's en maatregelen
door de betrokken lidstaat niet toegepast 
zolang de Commissie de opnieuw 
voorgelegde of gewijzigde 
ontwerpmaatregelen niet heeft aanvaard.

Or. en

Motivering

Een volledige "opt-out"-clausule zoals door de Commissie voorgesteld, zou een bedreiging 
vormen voor het middels artikel 6 tot stand gebrachte businessmodel. De door rapporteur 
voorgestelde benadering biedt de lidstaten die dat willen de mogelijkheid aan verplichtingen 
gebonden partijen toe te staan een bijdrage te betalen aan de financiële faciliteit zoals 
bedoeld in artikel 2 bis in plaats van volledig uitvoering te geven aan 
energiebesparingsmaatregelen. Deze benadering zorgt er tevens voor dat de 
besparingsdoelstelling van 1,5% op het niveau van de lidstaten wordt gehaald door de 
bijdrage aan deze faciliteit te gebruiken voor energiebesparingsmaatregelen.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Indien van toepassing ontwikkelt de 
Commissie door middel van een 
gedelegeerde handeling in 
overeenstemming met artikel 18 een 
systeem van wederzijdse erkenning van 
energiebesparingen die zijn behaald in het 
kader van nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie. Met behulp van dit systeem 
kunnen de aan verplichtingen gebonden 

Schrappen
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partijen energiebesparingen die zij 
hebben behaald en die zijn gecertificeerd 
in een bepaalde lidstaat, in aanmerking 
laten komen voor hun verplichtingen in 
een andere lidstaat.

Or. en

Motivering

De verplichtingsregelingen voor energiebesparing moeten op lidstaatniveau worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd.

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot betaalbare
energieaudits die onafhankelijk worden 
uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

1. De lidstaten bevorderen de toegang van 
alle eindverbruikers tot kwalitatief 
hoogwaardige energieaudits die 
kosteneffectief zijn en onafhankelijk 
worden uitgevoerd door gekwalificeerde of 
geaccrediteerde deskundigen.

Or. en

Motivering

Het MKB zal steun nodig hebben voor het dekken van de kosten van de energieaudits, alsook 
voor het implementeren van de aanbevelingen die in de audits worden voorgesteld en die een 
terugverdienperiode hebben die kan oplopen tot wel vijf jaar.  Kwalitatief hoogwaardige 
audits en concrete implementatie van in ieder geval de meest kosteneffectieve maatregelen 
zijn van cruciaal belang voor een daadwerkelijk en efficiënt energiebesparingsbeleid op basis 
van audits, wat uiteindelijk het doel van artikel 7 is.
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Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontwikkelen steun- en 
financiële regelingen, zoals 
belastingkortingen of subsidies, om ervoor 
te zorgen dat kleine en middelgrote 
ondernemingen de kosten van een 
energieaudit en van de implementatie van 
de meest kosteneffectieve aanbevelingen 
van de energieaudits geheel of gedeeltelijk 
kunnen dekken. 

Or. en

Motivering

Het MKB zal steun nodig hebben voor het dekken van de kosten van de energieaudits, alsook 
voor het implementeren van de aanbevelingen die in de audits worden voorgesteld en die een 
terugverdienperiode hebben die kan oplopen tot wel vijf jaar.  Kwalitatief hoogwaardige 
audits en concrete implementatie van in ieder geval de meest kosteneffectieve maatregelen 
zijn van cruciaal belang voor een daadwerkelijk en efficiënt energiebesparingsbeleid op basis 
van audits, wat uiteindelijk het doel van artikel 7 is.

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
ondernemingen die (financiële) steun 
ontvangen, beloven de meest 
kosteneffectieve aanbevelingen in de 
audits daadwerkelijk te implementeren.  

Or. en

Motivering

Het MKB zal steun nodig hebben voor het dekken van de kosten van de energieaudits, alsook 
voor het implementeren van de aanbevelingen die in de audits worden voorgesteld en die een 
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terugverdienperiode hebben die kan oplopen tot wel vijf jaar.  Kwalitatief hoogwaardige 
audits en concrete implementatie van in ieder geval de meest kosteneffectieve maatregelen 
zijn van cruciaal belang voor een daadwerkelijk en efficiënt energiebesparingsbeleid op basis 
van audits, wat uiteindelijk het doel van artikel 7 is.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd. 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen die niet in de tweede alinea 
van lid 1 zijn opgenomen, een energieaudit 
ondergaan die op een onafhankelijke en 
kostenefficiënte manier door 
gekwalificeerde en/of geaccrediteerde 
deskundigen vóór 30 juni 2014 en elke drie 
jaar vanaf de datum van de voorgaande 
energieaudit wordt uitgevoerd. 

Or. en

Motivering

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten stellen regelingen of 
bepalingen voor financiële steun onder 
artikel 6 vast om de in lid 2 van dit artikel 
bedoelde ondernemingen te helpen de 
aanbevelingen van de verplichte audits te 
vertalen in 
energiebesparingsinvesteringen. De 
Commissie stelt binnen het kader van de 
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EU-regels voor staatssteun richtsnoeren 
op om te bepalen welke financiële 
steunregelingen die de lidstaten ten 
behoeve van hun bedrijfsleven 
ontwikkelen verenigbaar zijn met de 
regels inzake de interne markt en 
staatssteun.

Or. en

Motivering

Dit amendement vraagt de lidstaten om, binnen het kader van de regelgeving voor de interne 
markt en het toekennen van staatssteun, manieren te vinden om ondernemingen te helpen bij 
het implementeren van de maatregelen die in de energieaudits worden voorgesteld.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
eindverbruikers van elektriciteit, aardgas, 
stadsverwarming en/of stadskoelingen en 
warm water voor huishoudelijke 
doeleinden de beschikking krijgen over 
individuele meters die het actuele 
energieverbruik van de eindverbruiker 
nauwkeurig weergeven en informatie 
geven over de tijd waarin sprake was van 
daadwerkelijk verbruik, in 
overeenstemming met bijlage VI.

1. Wanneer er slimme meters worden 
geïnstalleerd, zorgen de lidstaten ervoor 
dat eindverbruikers van elektriciteit, 
aardgas, stads- of andere centrale 
verwarming en/of stadskoelingen en warm 
water voor huishoudelijke doeleinden 
gratis en in een format dat de 
consumenten in staat stelt hun 
energieverbruik beter te begrijpen, de 
beschikking krijgen over individuele 
meters die het actuele energieverbruik van 
de eindverbruiker nauwkeurig weergeven 
en realtimeinformatie geven over de tijd 
waarin sprake was van daadwerkelijk 
verbruik, in overeenstemming met bijlage 
VI.

Or. en



PE472.358v01-00 34/97 PR\878374NL.doc

NL

Motivering

Rapporteur juicht de installatie van slimme meters toe indien het kosten-batenplaatje positief 
is zoals bedoeld in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de elektriciteits-, 
respectievelijk de gasmarkt, hetgeen voor kleine consumenten, zoals huishoudens, niet altijd 
het geval is. Wat ondernemingen met een bepaald energieverbruik betreft, is er volgens 
rapporteur voldoende reden aan te nemen dat dit soort meters tot een daling van de vraag 
naar energie zullen leiden en is hij derhalve van oordeel dat dit soort meters voor hen 
verplicht moeten worden gesteld.

Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Rapporteur juicht de installatie van slimme meters toe indien het kosten-batenplaatje positief 
is zoals bedoeld in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de elektriciteits-, 
respectievelijk de gasmarkt, hetgeen voor kleine consumenten, zoals huishoudens, niet altijd 
het geval is. Wat ondernemingen met een bepaald energieverbruik betreft, is er volgens 
rapporteur voldoende reden aan te nemen dat dit soort meters tot een daling van de vraag 
naar energie zullen leiden en is hij derhalve van oordeel dat dit soort meters voor hen 
verplicht moeten worden gesteld.
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Amendement 43

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
ondernemingen, met inbegrip van 
ondernemingen in de commerciële sector, 
met een eindverbruik van elektriciteit van 
meer dan 6 000 kWh per jaar ten laatste 
op 1 januari 2015 slimme meters hebben 
geïnstalleerd.

Or. en

Motivering

Rapporteur juicht de installatie van slimme meters toe indien het kosten-batenplaatje positief 
is zoals bedoeld in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de elektriciteits-, 
respectievelijk de gasmarkt, hetgeen voor kleine consumenten, zoals huishoudens, niet altijd 
het geval is. Wat ondernemingen met een bepaald energieverbruik betreft, is er volgens 
rapporteur voldoende reden aan te nemen dat dit soort meters tot een daling van de vraag 
naar energie zullen leiden en is hij derhalve van oordeel dat dit soort meters voor hen 
verplicht moeten worden gesteld.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In het geval van elektriciteit zorgen 
meterbeheerders er op vraag van de 
eindverbruiker voor dat de meter de 
elektriciteit in aanmerking neemt die wordt 
geproduceerd op het terrein van de 
eindverbruiker en wordt geëxporteerd naar 
het net. De lidstaten verzekeren dat 
meetgegevens over de realtimeproductie 
of -consumptie van eindverbruikers voor 
hen beschikbaar is. Indien eindverbruikers 
daarom vragen, worden meetgegevens 
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eindverbruiker optreedt. inzake de realtimeproductie- of consumptie 
aan hen  of aan een derde partije die in 
hun naam optreedt ter beschikking 
gesteld, zonder extra kosten voor de 
eindverbruiker en in een format dat zij 
kunnen gebruiken om aanbiedingen op 
basis van gelijke criteria met elkaar te 
kunnen vergelijken. 

Or. en

Motivering

Rapporteur juicht de installatie van slimme meters toe indien het kosten-batenplaatje positief 
is zoals bedoeld in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de elektriciteits-, 
respectievelijk de gasmarkt, hetgeen voor kleine consumenten, zoals huishoudens, niet altijd 
het geval is. Wat ondernemingen met een bepaald energieverbruik betreft, is er volgens 
rapporteur voldoende reden aan te nemen dat dit soort meters tot een daling van de vraag 
naar energie zullen leiden en is hij derhalve van oordeel dat dit soort meters voor hen 
verplicht moeten worden gesteld.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Rapporteur juicht de installatie van slimme meters toe indien het kosten-batenplaatje positief 
is zoals bedoeld in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de elektriciteits-, 
respectievelijk de gasmarkt, hetgeen voor kleine consumenten, zoals huishoudens, niet altijd 
het geval is. Wat ondernemingen met een bepaald energieverbruik betreft, is er volgens 
rapporteur voldoende reden aan te nemen dat dit soort meters tot een daling van de vraag 
naar energie zullen leiden en is hij derhalve van oordeel dat dit soort meters voor hen 
verplicht moeten worden gesteld.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Rapporteur juicht de installatie van slimme meters toe indien het kosten-batenplaatje positief 
is zoals bedoeld in de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG betreffende de elektriciteits-, 
respectievelijk de gasmarkt, hetgeen voor kleine consumenten, zoals huishoudens, niet altijd 
het geval is. Wat ondernemingen met een bepaald energieverbruik betreft, is er volgens 
rapporteur voldoende reden aan te nemen dat dit soort meters tot een daling van de vraag 
naar energie zullen leiden en is hij derhalve van oordeel dat dit soort meters voor hen 
verplicht moeten worden gesteld.
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Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

zelfcontrole van de verbruiksgeschiedenis 
mogelijk te maken, zoals vastgelegd in 
bijlage VI, punt 1.1.

Or. en

Motivering

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten eisen dat op vraag van de 
eindverbruikers de gegevens van hun 
energiefactuur en verbruiksgeschiedenis 
beschikbaar worden gesteld aan een door 
de eindverbruiker aangewezen 
energieleverancier. Indien een slimme 
meter wordt geïnstalleerd, verbieden de 
lidstaten facturering met terugwerkende 
kracht.

Or. en

Motivering

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Meet- en factureringsgegevens van 
individueel energieverbruik, maar ook de 
andere in leden 1 en 2 en bijlage VI 
vermelde gegevens, worden binnen twee 
uur of zo snel als technisch gezien 
mogelijk is gratis ter beschikking gesteld 
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aan de eindverbruiker. 

Or. en

Motivering

Realtime-informatie is van cruciaal belang om energie efficiënter te kunnen gebruiken.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis.
Programma voor informatie aan en 

empowerment van consumenten
1. De lidstaten ontwikkelen een nationale 
strategie voor het bevorderen van een 
efficiënt energieverbruik door kleine 
verbruikers, waaronder huishoudens.
2. Voor de doeleinden van lid 1 behelst, 
respectievelijk omvat deze nationale 
strategie in ieder geval:
a) de oprichting van een enkel 
contactpunt voor advies en 
geaccrediteerde aanbieders, 
overeenkomstig de artikelen 13 en 14;
b) een pakket instrumenten en 
maatregelen voor het bevorderen van 
gedragswijzigingen, met inbegrip van:
- fiscale stimulansen;
- toegang tot financiering of subsidies;
- informatieverstrekking:
- voorbeeldprojecten; 
- activiteiten op de arbeidsplaats;
- minimumnormen voor informatie over 
rekeningen en de opmaak van facturen; 
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c) een programma dat consumenten en 
consumentenorganisaties tijdens de 
installatie van slimme meters informatie 
verschaft over:
- kostenefficiënte en op eenvoudige wijze 
te realiseren wijzigingen in 
energieverbruik; 
- energie-efficiëntiemaatregelen.

Or. en

Motivering

De bepalingen in de richtlijn over informatie en advies volstaan niet om de doelstelling, 
eindgebruikers warm maken voor een efficiënter energieverbruik, te verwezenlijken. Het is 
belangrijk informatieverstrekking niet als een doel op zich te beschouwen, maar te integreren 
in een wetgevingskader dat alleen resultaten (en niet de 'outputs') van energie-
efficiëntieprojecten beloont, d.w.z. alleen meetbare wijzigingen in gedrag en niet simpelweg 
de verspreiding van informatie. 

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten bepalen welke sancties van 
toepassing zijn indien de krachtens de 
artikelen 6 tot en met 8 vastgestelde 
nationale bepalingen niet worden 
nagekomen en nemen alle nodige 
maatregelen om de tenuitvoerlegging ervan 
te garanderen. De aldus vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn, en in ieder geval vijf 
keer zo hoog als de gemiddelde kosten van 
de nationale programma's met 
verplichtingen voor energiebesparing, en 
toegevoegd worden aan de in artikel 2 bis 
bedoelde financiële faciliteit. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk [12 maanden 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn] 
in kennis van deze bepalingen en delen 
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haar onverwijld eventuele latere 
wijzigingen daarvan mede.

Or. en

Motivering

De boetes die in het geval van niet-naleving worden opgelegd, moeten afschrikkend genoeg 
zijn om ervoor te zorgen dat de maatregelen in deze richtlijn daadwerkelijk volledig worden 
geïmplementeerd.

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Uiterlijk 1 januari 2014 stellen de 
lidstaten een nationaal verwarmings- en 
koelingsplan op om het potentieel voor de 
toepassing van een hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling te 
ontwikkelen, waarin de gegevens van 
bijlage VII worden opgenomen, alsook een 
gedetailleerd overzicht van de daaraan 
gerelateerde maatregelen en wettelijke 
verplichtingen, en stellen zij de Commissie 
daarvan op de hoogte. De plannen worden 
elke vijf jaar geactualiseerd en meegedeeld 
aan de Commissie. De lidstaten verzekeren 
door middel van hun regelgevend kader dat 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
worden opgenomen in lokale en regionale 
ontwikkelingsplannen, waaronder plannen 
voor stedelijke en landelijke ruimtelijke 
ordening, en dat de ontwerpcriteria van 
bijlage VII worden nageleefd. De 
nationale verwarmings- en 
koelingsplannen houden ten volle 
rekening met de op grond van richtlijn 
2004/8/EG uitgevoerde analyses van het 
nationale potentieel voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling.
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Or. en

Motivering

De lidstaten moeten gebruik maken van het potentieel voor de gecombineerde productie van 
elektriciteit, verwarming en koeling op hun grondgebied.

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 3 
opleggen wanneer:

Schrappen

a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld;
b) de eis in lid 3, onder b), met betrekking 
tot de locatie van de installatie niet kan 
worden vervuld wegens de noodzaak een 
installatie in de nabijheid van een onder 
Richtlijn 2009/31/EG toegelaten 
geologische opslagplaats te plaatsen; or
c) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
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opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten gebruik maken van het potentieel voor de gecombineerde productie van 
elektriciteit, verwarming en koeling op hun grondgebied. Uitzonderingen zijn derhalve niet 
nodig.

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zien erop toe dat hun 
nationale regelgeving inzake stedelijke en 
landelijke ruimtelijke ordening wordt 
aangepast aan de autorisatiecriteria van lid 
3 en dat deze overeenstemt met hun 
nationale verwarmings- en koelingsplannen 
van lid 1. 

5. De lidstaten zien erop toe dat de 
autorisatiecriteria van lid 3 
overeenstemmen met hun nationale 
verwarmings- en koelingsplannen van lid 
1.  

Or. en

Motivering

Uiteraard moeten nationale en regionale regels inzake ruimtelijke ordening in acht worden 
genomen, maar de lidstaten moeten tegelijkertijd ernaar streven het nationale potentieel voor 
hoogrenderende warmtekrachtkoppeling te gebruiken.

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen voorwaarden voor 
vrijstelling van de bepalingen van lid 6 

Schrappen
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opleggen wanneer:
a) de drempelvoorwaarden met betrekking 
tot de beschikbaarheid van 
warmtebelasting onder punt 1 van bijlage 
VIII niet worden vervuld; or
b) een kosten-batenanalyse aantoont dat 
de kosten zwaarder wegen dan de 
voordelen in vergelijking met volledige-
levenscycluskosten, met inbegrip van 
investeringen in infrastructuur, om 
dezelfde hoeveelheid elektriciteit en 
warmte te leveren met gescheiden 
verwarming en koeling. 
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op 1 januari 2014 op de hoogte van deze 
voorwaarden voor vrijstelling. De 
Commissie kan deze voorwaarden 
weigeren of wijzigingen voorstellen tot 6 
maanden na de kennisgeving. In deze 
gevallen worden de voorwaarden voor 
vrijstelling niet toegepast door de 
betreffende lidstaat tot de Commissie de 
opnieuw ingediende of gewijzigde 
voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. 

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten gebruik maken van het potentieel voor de gecombineerde productie van 
elektriciteit, verwarming en koeling op hun grondgebied. Uitzonderingen zijn derhalve niet 
nodig.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten gebruik maken van het potentieel voor de gecombineerde productie van 
elektriciteit, verwarming en koeling op hun grondgebied. Uitzonderingen zijn derhalve niet 
nodig.

Amendement 58

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten gebruik maken van het potentieel voor de gecombineerde productie van 
elektriciteit, verwarming en koeling op hun grondgebied. Uitzonderingen zijn derhalve niet 
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nodig.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de totale 
energie-efficiëntie van hun 
warmtekrachtkoppelingscapaciteit 
jaarlijks met tenminste 1% toeneemt en in 
2025 gemiddeld tenminste 60% is. 

Or. en

Motivering
Het Europese systeem voor energieomzetting - van conventionele elektriciteitscentrales tot 
raffinaderijen - heeft over het algemeen een zeer lage energie-efficiëntie (minder dan 35%). 
De komende jaren kunnen snel significante besparingen worden gerealiseerd. De lidstaten 
moeten ook gebruik maken van het warmtekrachtkoppelingspotentieel.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten gebruiken in 2020 tenminste 
een derde van het geïdentificeerde 
potentieel voor hoogrenderende 
warmtekrachtkoppeling en efficiënte 
stadsverwarming en -koeling zoals 
bedoeld in artikel 10, lid 1, en in 2030 
twee derde van datzelfde potentieel. 

Or. en
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Motivering

Het Europese systeem voor energieomzetting - van conventionele elektriciteitscentrales tot 
raffinaderijen - heeft over het algemeen een zeer lage energie-efficiëntie (minder dan 35%). 
De komende jaren kunnen snel significante besparingen worden gerealiseerd. De lidstaten 
moeten ook gebruik maken van het warmtekrachtkoppelingspotentieel.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten kunnen onderdelen van 
regelingen en tariefstructuren met een 
sociale doelstelling voor netgebonden 
energietransport en -distributie toestaan, 
mits de tariefstructuren bijdragen aan de 
totale efficiëntie (inclusief energie-
efficiëntie) van de productie, transmissie, 
distributie en bevoorrading van 
elektriciteit. 

Or. en

Motivering
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Amendement 62

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 
16, lid 2, van Richtlijn 2009/28/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 ter bevordering van het 
gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen1, zorgen de lidstaten ervoor dat, 
afhankelijk van de eisen met betrekking tot 
de instandhouding van de betrouwbaarheid 
en veiligheid van het net, op basis van door 
de bevoegde nationale instanties 
vastgelegde transparante en non-
discriminatiecriteria, transmissie- en 
distributiesysteembeheerders op hun 
grondgebied:

_____________
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16.

Or. en

Motivering

Prioritaire toegang tot en verspreiding via het net van via warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde energie wordt toegejuichd, maar mag de prioritaire toegang voor energie uit 
hernieuwbare bronnen niet belemmeren. De voordelen die warmtekrachtkoppelingscentrales 
voor het elektriciteitssysteem in zijn totaliteit opleveren, moeten worden beloond. 

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 5 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) bepalingen ten uitvoer leggen die 
voorzien in passende compensatie voor 
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vermeden netwerkkosten.

Or. en

Motivering

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Article 12 – paragraph 7 a (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7a. De lidstaten zorgen ervoor dat 
transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders, wanneer zij 
faciliteiten voor gebalanceerde en 
ondersteunende diensten ter beschikking 
stellen, "demand-response"-leveranciers, 
inclusief aggregators, niet discrimenerend 
behandelen, op basis van hun technische 
mogelijkheden. 
Transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders valideren de 
uitvoering van "demand-response"-
meetverrichtingen en de financiële 
verrichtingen van "response-demand"-
programma's.

Or. en

Motivering

De praktische verwezenlijking van energie-efficiëntiemaatregelen behoeft een zo breed 
mogelijke betrokkenheid van de regelgevende instanties, transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders. Naast een snellere installering van slimme netwerken is ook de 
totstandbrenging van nationale en regionale "demand-response"-markten een prioriteit.
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Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Article 12 – paragraph 7 b (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7b. De lidstaten bevorderen de toegang 
van "demand-response" tot en hun 
participatie in georganiseerde 
energiemarkten, indien nodig door van 
nationale regelgevende instanties en 
transmissiesysteembeheerders te 
verlangen dat zij technische specificaties 
vaststellen voor participatie in energie- en 
tertiaire reservemarkten, en dat op basis 
van de technische kenmerken van deze 
markten en "demand-response"-
mogelijkheden, waaronder middels 
aggregators. De technische specificaties 
voor "demand-response"-participatie in 
tertiaire reservemarkten omvatten onder 
andere:
a) de minimale kW-capaciteit die voor 
participatie nodig is;
b) de basismeetmethodologie;
c) de duur van "demand-response"-
activering; 
d) de timing van "demand-response"-
activering;
e) de waarschuwingstijd voor activering 
van "demand-response";
f) de telemetrievereisten;
g) de beschikbaarheidsbetalingen;
Bij de implementatie van regelingen voor 
capaciteitsadequaatheid zorgen de 
lidstaten ervoor dat ten volle rekening 
wordt gehouden met het potentieel van de 
bijdrage van "demand-response". De 
lidstaten brengen uiterlijk op 31 december 
2013, en daarna om de twee jaar, verslag 
uit aan de Commissie over de maatregelen 
die zij genomen hebben om de in dit lid 
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vermelde doelstellingen te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

De praktische verwezenlijking van energie-efficiëntiemaatregelen behoeft een zo breed 
mogelijke betrokkenheid van de regelgevende instanties, transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders. Naast een snellere installering van slimme netwerken is ook de 
totstandbrenging van nationale en regionale "demand-response"-markten een prioriteit.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. De lidstaten ontwikkelen een 
routekaart en actieplan voor "demand-
response", met daarin gedetailleerde 
informatie over de wijze waarop 
"demand-respond"-middelen, indien van 
toepassing, in de regionale 
elektriciteitsmarkten zullen worden 
geïntegreerd, in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, de tertiaire reservemarkten en 
de capaciteitsmarkten. De routekaart en 
het actieplan voor "demand-response" 
worden voor 31 december 2013 aan de 
Commissie voorgelegd en gepubliceerd, 
en daarna tenminste om de twee jaar
geactualiseerd. De Commissie beoordeelt 
de routekaart en het actieplan voor 
"demand-response" overeenkomstig de 
onderstaande criteria voor het meten van 
het succes van "demand-response"-
integratie:
a) de mogelijkheden van marktintegratie 
en gelijke markttoegang voor productie-
en vraagzijdemiddelen (aanbod- en 
consumentenbelasting);
b) de mogelijkheden om 



PR\878374NL.doc 53/97 PE472.358v01-00

NL

vraagzijdebelastingen geaggregeerd te 
gebruiken, dat wil zeggen dat het 
aggregators is toegestaan meerdere 
vraagzijdemiddelen van korte duur 
(consumentenbelastingen) te combineren 
in één uitgebreid belastingreductieblok, 
en deze, indien van toepassing, te 
verkopen aan of te veilen op meervoudige 
georganiseerde energiemarkten, in het 
bijzonder, maar niet uitsluitend, de 
tertiaire reservemarkten en de 
capaciteitsmarkten; 
c) de mate waarin het regionale en 
plaatselijke "demand-response"-
programma's is toegestaan bij te springen 
in het geval plaatselijke en regionale 
systemen met capaciteitsproblemen 
kampen, teneinde het gebruik van 
bestaande infrastructuur te optimaliseren. 

Or. en

Motivering

Er moeten "demand-response"-markten tot stand worden gebracht. 

Amendement 67

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 bedoelde certificeringsregelingen in 
één enkel accrediteringskader worden 
ingepast, teneinde voor transparantie voor 
de consumenten te zorgen en te 
waarborgen dat deze regelingen 
betrouwbaar zijn en bijdragen aan het 
verwezenlijken van de nationale 
doelstellingen op het gebied van energie-
efficiëntie.

Or. en
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Motivering

Dit amendement schraagt de nieuwe leden aan het eind van artikel 14. Het is belangrijk te 
erkennen dat het succes van de certificeringsregeling afhangt van de bekendheid bij en het 
vertrouwen van de consumenten.

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat het in 
letter -a) van artikel 14 bedoelde 
contactpunt de consumenten naar 
geaccrediteerde leveranciers doorverwijst.

Or. en

Motivering

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter -a (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) een enkel contactpunt op te richten dat 
elementair advies over energiediensten 
geeft en de consumenten naar 
geaccrediteerde leveranciers van energie-
efficiënte diensten en goederen 
doorverwijst.

Or. en

Motivering

Voortbordurend op de benadering waarvoor in het derde energiepakket is gekozen, geldt dat 
ook hier behoefte is aan een enkel contactpunt om elementaire informatie over 
energiediensten te geven en de consumenten naar geaccrediteerde leveranciers door te 
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verwijzen. In het verlengde hiervan moet ook voor een onafhankelijk mechanisme zoals een 
energie-ombudsman worden gezorgd, teneinde een efficiënte afhandelingen van klachten en 
buitengerechtelijke geschilbeslechting te waarborgen. 

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voortbordurend op de benadering waarvoor in het derde energiepakket is gekozen, geldt dat 
ook hier behoefte is aan een enkel contactpunt om elementaire informatie over 
energiediensten te geven en de consumenten naar geaccrediteerde leveranciers door te 
verwijzen. In het verlengde hiervan moet ook voor een onafhankelijk mechanisme zoals een 
energie-ombudsman worden gezorgd, teneinde een efficiënte afhandelingen van klachten en 
buitengerechtelijke geschilbeslechting te waarborgen. 

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) te voorzien in een onafhankelijk 
mechanisme, zoals een ombudsman, dat 
als een interface tussen industriesectoren 
fungeert, teneinde voor een efficiënte 
afhandeling van klachten en de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen op het niveau van 
huishoudelijke energie-
efficiëntieprogramma's met meerdere 
leveranciers te zorgen; 
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Or. en

Motivering

Voortbordurend op de benadering waarvoor in het derde energiepakket is gekozen, geldt dat 
ook hier behoefte is aan een enkel contactpunt om elementaire informatie over 
energiediensten te geven en de consumenten naar geaccrediteerde leveranciers door te 
verwijzen. In het verlengde hiervan moet ook voor een onafhankelijk mechanisme zoals een 
energie-ombudsman worden gezorgd, teneinde een efficiënte afhandelingen van klachten en 
buitengerechtelijke geschilbeslechting te waarborgen. 

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) steun te geven aan onafhankelijke 
markt-, netwerk- en platformfaciliteerders 
die vraag en aanbod van energie-
efficiëntiediensten op elkaar afstemmen 
en werken aan het aanbrengen van een 
koppeling tussen energie-audits en de 
implementatie van maatregelen gericht op 
het verbeteren van de energie-efficiëntie;

Or. en

Motivering

Voortbordurend op de benadering waarvoor in het derde energiepakket is gekozen, geldt dat 
ook hier behoefte is aan een enkel contactpunt om elementaire informatie over 
energiediensten te geven en de consumenten naar geaccrediteerde leveranciers door te 
verwijzen. In het verlengde hiervan moet ook voor een onafhankelijk mechanisme zoals een 
energie-ombudsman worden gezorgd, teneinde een efficiënte afhandelingen van klachten en 
buitengerechtelijke geschilbeslechting te waarborgen. 
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Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) steun te geven aan 
projectfaciliteerders die, naast de 
marktfaciliteerders, overheden adviseren 
over aanbestedingsprocedures voor 
energie-efficiëntiediensten, het opstellen 
van contracten, de tenuitvoerlegging van 
contracten en het toezicht daarop in het 
geval van specifieke projecten voor 
energie-efficiëntiediensten.

Or. en

Motivering

Voortbordurend op de benadering waarvoor in het derde energiepakket is gekozen, geldt dat 
ook hier behoefte is aan een enkel contactpunt om elementaire informatie over 
energiediensten te geven en de consumenten naar geaccrediteerde leveranciers door te 
verwijzen. In het verlengde hiervan moet ook voor een onafhankelijk mechanisme zoals een 
energie-ombudsman worden gezorgd, teneinde een efficiënte afhandelingen van klachten en 
buitengerechtelijke geschilbeslechting te waarborgen. 

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Amendement 75

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Amendement 76

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) beperkingen in programma's voor 
overheidssteun met verdringingseffecten 
die een belemmering vormen voor de 
implementatie van energie-
efficiëntiediensten door marktdeelnemers 
om voor gelijke concurrentievoorwaarden 
op de markt te zorgen en het aanbod van 
energie-efficiëntiediensten verder te 
bevorderen;

Or. en

Motivering
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Amendement 77

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) nationale wetgeving betreffende 
besluitvormingsprocessen met meerdere 
partijen gericht op het bevorderen van 
investeringen in energiebesparing en het 
voor dit doel oprichten van fondsen.

Or. en

Motivering

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de vergelijking van 
energiebesparingen en de omzetting naar 
een vergelijkbare eenheid, worden de in 
bijlage IV vermelde conversiefactoren 
gebruikt, tenzij het gebruik van andere 
conversiefactoren kan worden 
gerechtvaardigd.

Voor vergelijking en voor omrekening in 
een vergelijkbare eenheid worden de in 
bijlage II vermelde omrekeningsfactoren 
gebruikt.

Or. en

Motivering
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Amendement 79

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 één jaar vanaf de datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt de in artikel 17 
genoemde bevoegdheidsdelegatie verleend. 

Or. en

Motivering

Amendement 80

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 2013, en daarna 
ieder jaar, brengt elke lidstaat verslag uit 
aan de Commissie over de bereikte 
voortgang van de nationale doelstellingen 
inzake energie-efficiëntie, in 
overeenstemming met bijlage XIV, punt 1. 

Or. en

Motivering
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Amendement 81

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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.

2. Uiterlijk op 30 april 2013, 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, de leden 1 en 2, 
genoemde nationale doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie te behalen. De verslagen 
worden aangevuld met geactualiseerde 
schattingen van het verwachte algemene 
verbruik van primaire energie in 2014, 
2016, 2018 en 2020 en geschatte niveaus 
van energieverbruik in de sectoren die zijn 
aangegeven in bijlage XIV, punt 1.

Or. en

Motivering
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Amendement 82

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 30
april 2012 een model voor de aanvullende 
verslagen. Dit model omvat de in bijlage 
XIV bedoelde minimumvereisten. De 
lidstaten nemen dit model in acht bij de 
presentatie van hun nationale 
aanvullende verslagen betreffende 
energiebesparing.

Or. en

Motivering

Amendement 83

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, leden 1 en 2, 
vereiste nationale doelstellingen inzake 
energie-efficiëntie en bij de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. De 
Commissie dient haar beoordeling en 
verslag ieder jaar in bij het Europees 
Parlement en de Raad. Op basis van de 
beoordeling van de verslagen kan de 
Commissie aanbevelingen doen aan de 
lidstaten. De eerste beoordeling en het 
eerste verslag worden in 2013 bij het 
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Europees Parlement en de Raad 
ingediend.

Or. en

Motivering

Het verslagleggingssysteem van deze richtlijn moet zo 'licht' mogelijk zijn, maar tegelijkertijd 
concreet en duidelijk genoeg om vergelijkingen en de identificatie van goede praktijken 
mogelijk te maken. Het systeem voorziet in toezicht op geboekte vooruitgang en in 
beoordeling van de verschillende maatregelen. De informatie moet openbaar worden 
gemaakt. 

Amendement 84

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

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 

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 
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, voor 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. 
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controle van vergunningen voor bestaande 
installaties. 

Or. en

Motivering

Amendement 85

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 presenteert voorstellen om 
de Richtlijnen 2003/87/EG en 2009/28/EG, 
Beschikking nr. 406/2009/EG en Richtlijn 
2010/31/EG aan te passen aan de 
onderhavige richtlijn.

Or. en

Motivering

Amendement 86

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

Motivering

De door de Commissie voorgestelde "dubbele-stap"-benadering zou leiden tot uitstel van het 
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definitieve besluit over bindende nationale streefcijfers tot tenminste eind 2016, hetgeen te 
laat is om nog van invloed te zijn op de doelstelling voor 2020. Deze benadering is evenwel 
niet meer nodig indien de nationale streefcijfers worden vastgesteld in overeenstemming met 
de reeds bestaande nationale streefcijfers en het gewijzigde artikel 3 en de daaraan 
gerelateerde bijlage -1.

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Ten laatste op 30 juni 2013 
presenteert de Commissie een analyse en 
een actieplan betreffende de financiering 
van energiebesparings- en energie-
efficiëntietechnologieën, teneinde met 
name:
a) beter gebruik te maken van de cohesie-
en structuurfondsen, alsook de 
kaderprogramma's;
b) beter en intensiever gebruik te maken 
van de financiële middelen van de 
Europese Investeringsbank en andere 
openbare financiële instellingen;
c) beter toegang te hebben tot 
risicokapitaal, in het bijzonder door 
analyses van de haalbaarheid van een 
faciliteit voor risicodeling voor 
investeringen in energiebesparing; en
d) tot een betere coördinatie te komen van 
EU-, nationale en regionale/plaatselijke 
financiering en andere vormen van 
steunverlening.

Or. en

Motivering
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Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8

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 
2017 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

Motivering

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 19 bis
Flankerend programma

Om de implementatie in de praktijk van 
deze richtlijn op nationaal, regionaal en 
plaatselijk niveau te bevorderen, 
ontwikkelt de Commissie in het kader van 
het programma "Intelligente energie -
Europa" (Besluit nr. 1639/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad1) een 
flankerend instrument. 
____________
1 PB L 310 van 9.11.2006, blz. 15. 

Or. en
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Motivering
De bestaande EU-programma's zoals "Intelligente energie - Europa" moeten worden 
verlengd.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage -I (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE -I
Nationale streefcijfers betreffende 

energiebesparing
A. Nationaal streefcijfer betreffende 
energiebesparing in 2020 (primaire 
energie)
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waarbij

S2020 = de energiebesparing in die lidstaat 
in 2020

Maximaal verbruik 
primaire energie in 
2020 (Mtoe)

Streefcijfer minimale 
energiebesparing -
Reductie primair 
energieverbruik on 
2020 (Mtoe)(S2020)

België Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Bulgarije Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Tsjechische 
Republiek

Nader vast te stellen Nader vast te stellen

Denemarken Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Duitsland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Estland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Ierland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Griekenland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Spanje Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Frankrijk Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Italië Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Cyprus Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Letland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Litouwen Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Luxemburg Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Hongarije Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Malta Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Nederland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Oostenrijk Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Polen Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Portugal Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Roemenië Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Slovenië Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Slowaakse Republiek Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Finland Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Zweden Nader vast te stellen Nader vast te stellen
Verenigd Koninkrijk Nader vast te stellen Nader vast te stellen

EU 1474 368
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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:
XX%* (S2020), in 2014;
YY%* (S2020), in 2016;
ZZ%* (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

Motivering
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – titel - voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Energie-inhoud van geselecteerde 
brandstoffen voor het eindgebruik –
omzettingstabel41

Energie-inhoud van geselecteerde 
brandstoffen voor het eindgebruik -
omzettingstabel

41 De lidstaten mogen verschillende 
omzettingsfactoren gebruiken, indien deze 
kunnen worden gerechtvaardigd.

Schrappen

Or. en

Motivering

De tabel in deze bijlage bevat reeds een bepaalde bandbreedte van omzettingsfactoren, die op 
een zo geharmoniseerd mogelijk wijze in de hele EU moeten worden gebruikt. De voetnoot 
leidt tot onzekerheid en moet derhalve worden geschrapt.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – voetnoot 3

Door de Commissie voorgestelde tekst 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. 

[3] Van toepassing wanneer de 
energiebesparing kan worden berekend aan
de hand van een benadering van onderaf 
gebaseerd op eindenergieverbruik. Voor de 
berekening van elektriciteitsbesparingen
in termen van primaire energie gebruiken
de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 
2,5 voor 1 kWh (NCV) elektriciteit, tenzij 
een wettelijke nationale standaardwaarde 
is vastgesteld. 

Or. en

Motivering
Bij het omzetten van de elektriciteitsbesparingen van eindverbruikers in primaire energie 
moet in alle lidstaten met dezelfde stadaardcoëfficiënt worden gewerkt. Die lidstaten die in 
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hun wetgeving zo'n omzettingsfactor hebben vastgesteld, mogen deze voor de doelienden van 
deze richtlijn gebruiken. 

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingsregelingen inzake energie-
efficiëntie

Verplichtingsregelingen inzake 
energiebesparing

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 94

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Maatregelen gericht op besparingen op 
korte termijn

1. Maatregelen die niet worden 
meegerekend voor de 
energiebesparingsdoelstelling

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

De volgende maatregelen worden niet 
meegerekend voor de in artikel 6 bedoelde 
energiebesparingsdoelstelling:

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
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beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 95

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) verspreiding of installatie van energie-
efficiënte spaarlampen;

a) verspreiding of installatie van lampen;

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) overschakeling op een andere  
brandstof;

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 
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Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) verspreiding of installatie van 
huishoudelijke apparaten die niet zijn 
ingedeeld in de hoogste energielabelklasse 
of die een marktpenetratie van 30% 
hebben bereikt;

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden
beperkt. 

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) verspreiding of installatie van 
warmtepompen met een COP lager dan of 
gelijk aan 4;

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 
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Amendement 99

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) energie-audits; c) verspreiding of installatie van slimme 
meters;

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 100

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Maatregelen gericht op besparingen 
op korte termijn
a) verspreiding of installatie van 
huishoudelijke apparaten die zijn 
ingedeeld in de hoogste energielabelklasse 
en die nog geen marktpenetratie van 30% 
hebben bereikt;
b) verspreiding of installatie van 
warmtepompen met een COP hoger dan 
4;
c) energie-audits;

Or. en

Motivering

Op basis van de ervaring die is opgedaan in landen die reeds over zo'n verplichtingsregeling 
voor energiebesparing beschikken, weten we dat het belangrijk is dit soort regelingen te 
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beperken tot projecten met een aanvullend karakter. Activiteiten met een lage toegevoegde 
waarde moeten van het toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten of worden 
beperkt. 

Amendement 101

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De nationale regelgevende autoriteit is belast 
met verificatie, documentatie en 
verslaglegging. De aan verplichtingen 
gebonden partijen houden om het jaar een 
onafhankelijke audit en elk jaar een 
kwaliteitscontrole. De nationale 
regelgevende autoriteit voert elk jaar een 
speciale controle van de documentatie uit en 
brengt daarover verslag uit. De 
standaardwaarden (verwachte besparingen) 
en de voor een technische benadering 
gebruikte methodologie worden goedgekeurd 
door de nationale regelgevende autoriteit.

Or. en

Motivering

Om voor vertrouwen in deze nieuwe regeling te zorgen, moeten de 
energiebesparingsberekeningen en -methoden, en de verificatie door een onafhankelijk 
orgaan worden gedaan.

Amendement 102

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichte partijen kunnen één of meer 
van de volgende methodes gebruiken om 
de energiebesparing ten behoeve van 
artikel 6, lid 2 te berekenen: 

In dit verband gebruiken verplichte 
partijen één of meer van de volgende 
methodes om de energiebesparing ten 
behoeve van artikel 6, lid 2 te berekenen: 
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Or. en

Motivering

Om voor vertrouwen in deze nieuwe regeling te zorgen, moeten de 
energiebesparingsberekeningen en -methoden, en de verificatie door een onafhankelijk 
orgaan worden gedaan.

Amendement 103

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de standaardwaarden en looptijden in punt 
3 en 4 wanneer er geen nationale 
standaardwaarden en looptijden zijn 
vastgesteld. De standaardwaarden en 
looptijden worden elk jaar door de 
Commissie geactualiseerd, teneinde ze 
gelijke tred te laten houden met de 
technologische innovatie.

Or. en

Motivering

Om voor vertrouwen in deze nieuwe regeling te zorgen, moeten de 
energiebesparingsberekeningen en -methoden, en de verificatie door een onafhankelijk 
orgaan worden gedaan.

Amendement 104

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 3.1. - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a. DIEPVRIEZERS EN GESCHEIDEN KOEL-VRIESCOMBINATIES
Koel-
vriescombinaties Diepvriezers
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*Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar) 64 62

**Klasse A+ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 76 73
Klasse A++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) 129 123
Klasse A+++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) 193 185

Amendement
a. DIEPVRIEZERS EN GESCHEIDEN KOEL-VRIESCOMBINATIES

Koel-
vriescombinaties Diepvriezers

Schrappen Schrappen Schrappen

Schrappen Schrappen Schrappen

Klasse A++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) na na
Klasse A+++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) na na

Or. en

Motivering

De standaard besparingswaarden in het voorstel van de Commissie zijn berekend met als 
referentie de efficiëntie van de laagste energielabelklassen. Met deze standaard 
besparingswaarden zal met veel besparingen worden gerekend, terwijl er in de praktijk geen 
energie wordt bespaard. Om dit te vermijden, moeten de berekeningen en de toewijzing van 
de besparingen op een meer conservatieve wijze plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen in 
de waarden zijn voor rapporteur berekend door Topten  (www.topten/eu), een op 
consumenten gericht onlinezoekinstrument, waar naar de beste apparaten in verschillende 
categorieën producten kan worden gezocht.  
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Amendement 105

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 3.1. - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

b. DIEPVRIEZERS EN KOEL-VRIESCOMBINATIES NIET GESCHEIDEN
Koel-
vriescombinaties en 
diepvriezers

*Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar) 64
**Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar) 75
Klasse A++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) 128
Klasse A+++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) 191

Amendement

b. DIEPVRIEZERS EN KOEL-VRIESCOMBINATIES NIET GESCHEIDEN
Koel-
vriescombinaties en 
diepvriezers

*Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar) 0
**Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar) 0
Klasse A++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) 68
Klasse A+++ Verwachte besparing 
(kWh/jaar) 125

Or. en

Motivering

De standaard besparingswaarden in het voorstel van de Commissie zijn berekend met als 
referentie de efficiëntie van de laagste energielabelklassen. Met deze standaard 
besparingswaarden zal met veel besparingen worden gerekend, terwijl er in de praktijk geen 
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energie wordt bespaard. Om dit te vermijden, moeten de berekeningen en de toewijzing van 
de besparingen op een meer conservatieve wijze plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen in 
de waarden zijn voor rapporteur berekend door Topten  (www.topten/eu), een op 
consumenten gericht onlinezoekinstrument, waar naar de beste apparaten in verschillende 
categorieën producten kan worden gezocht. 

Amendement 106

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 3.1. – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c. HUISHOUDELIJKE WASMACHINES
*Tot 30 november 2013
Klasse A+ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 26
Klasse A++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 46
Klasse A+++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 63

*Vanaf 1 december 2013
Klasse A++ 
verwachte besparing 
(kWh/jaar) 20
Klasse A+++ 
verwachte besparing 
(kWh/jaar) 37

*Vanaf 1 december 2013 zal de energie-efficiëntie-index (EEI) voor huishoudelijke wasmachines 
met een nominaal vermogen gelijk aan of hoger dan 4 kg minder dan 59 zijn (zie bijlage I van 
Verordening (EU) nr. 1015/2010) van de Commissie.

Amendement

c. HUISHOUDELIJKE WASMACHINES
*Tot 30 november 2013
Klasse A+ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 0
Klasse A++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 29
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Klasse A+++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 55

*Vanaf 1 december 2013
Klasse A++ 
verwachte besparing 
(kWh/jaar) 13
Klasse A+++ 
verwachte besparing 
(kWh/jaar) 37

*Vanaf 1 december 2013 zal de energie-efficiëntie-index (EEI) voor huishoudelijke 
wasmachines met een nominaal vermogen gelijk aan of hoger dan 4 kg minder dan 59 zijn 
(zie bijlage I van Verordening (EU) nr. 1015/2010) van de Commissie.

Or. en

Motivering

De standaard besparingswaarden in het voorstel van de Commissie zijn berekend met als 
referentie de efficiëntie van de laagste energielabelklassen. Met deze standaard 
besparingswaarden zal met veel besparingen worden gerekend, terwijl er in de praktijk geen 
energie wordt bespaard. Om dit te vermijden, moeten de berekeningen en de toewijzing van 
de besparingen op een meer conservatieve wijze plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen in 
de waarden zijn voor rapporteur berekend door Topten  (www.topten/eu), een op 
consumenten gericht onlinezoekinstrument, waar naar de beste apparaten in verschillende 
categorieën producten kan worden gezocht. 

Amendement 107

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 3.1. – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

d. HUISHOUDELIJKE AFWASMACHINES
Tot 30 november 2013**

Klasse A+ verwachte besparing 
(kWh/jaar) 37
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Klasse A++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 69
Klasse A+++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 97

**Vanaf 1 december 2013
Klasse A++ 
verwachte 
besparing 
(kWh/jaar) 32
Klasse A+++ 
verwachte 
besparing 
(kWh/jaar) 60

**Vanaf 1 december 2013 moet de energie-efficiëntie-index (EEI) voor huishoudelijke 
afwasmachines met een nominaal vermogen gelijk aan of hoger dan 11 couverts en 
huishoudelijke afwasmachines met een nominaal vermogen van 10 couverts en een breedte 
van meer dan 45 cm lager zijn dan 63 (zie Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de 
Commissie, bijlage I)

Amendement

d. HUISHOUDELIJKE AFWASMACHINES
Tot 30 november 2013**

Klasse A+ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 0

Klasse A++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 33
Klasse A+++ verwachte 
besparing (kWh/jaar) 61

**Vanaf 1 december 2013
Klasse A++ 
verwachte 
besparing 
(kWh/jaar) 32
Klasse A+++ 
verwachte 
besparing 60
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(kWh/jaar)

**Vanaf 1 december 2013 moet de energie-efficiëntie-index (EEI) voor huishoudelijke 
afwasmachines met een nominaal vermogen gelijk aan of hoger dan 11 couverts en 
huishoudelijke afwasmachines met een nominaal vermogen van 10 couverts en een breedte 
van meer dan 45 cm lager zijn dan 63 (zie Verordening (EU) nr. 1016/2010 van de 
Commissie, bijlage I)

Or. en

Motivering

De standaard besparingswaarden in het voorstel van de Commissie zijn berekend met als 
referentie de efficiëntie van de laagste energielabelklassen. Met deze standaard 
besparingswaarden zal met veel besparingen worden gerekend, terwijl er in de praktijk geen 
energie wordt bespaard. Om dit te vermijden, moeten de berekeningen en de toewijzing van 
de besparingen op een meer conservatieve wijze plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen in 
de waarden zijn voor rapporteur berekend door Topten  (www.topten/eu), een op 
consumenten gericht onlinezoekinstrument, waar naar de beste apparaten in verschillende 
categorieën producten kan worden gezocht.  

Amendement 108

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 3.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst

3.2. Binnenverlichting

Eenheden energiebesparing gloeilampen ten opzichte van spaarlampen 16 kWh/jaar

Eenheden energiebesparing gloeilampen ten opzichte van ledlampen 17
kWh/jaar

Amendement

3.2. Binnenverlichting
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Schrappen

Eenheden energiebesparing gloeilampen ten opzichte van ledlampen 12
kWh/jaar

Or. en

Motivering

De standaard besparingswaarden in het voorstel van de Commissie zijn berekend met als 
referentie de efficiëntie van de laagste energielabelklassen. Met deze standaard 
besparingswaarden zal met veel besparingen worden gerekend, terwijl er in de praktijk geen 
energie wordt bespaard. Om dit te vermijden, moeten de berekeningen en de toewijzing van 
de besparingen op een meer conservatieve wijze plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen in 
de waarden zijn voor rapporteur berekend door Topten  (www.topten/eu), een op 
consumenten gericht onlinezoekinstrument, waar naar de beste apparaten in verschillende 
categorieën producten kan worden gezocht.  

Amendement 109

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

4. Standaardlevensduur

Verbetering van de energie-efficiëntie 
door vervanging van onderdelen

Standaardlevensduur

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

Amendement

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

Standaardlevensduur

Boiler - condensatie 12
Boiler - rechtstreekse evacuatie 12
Branders, olie en gas Schrappen
Besturingsuitrusting Schrappen
Besturingssysteem - centraal Schrappen
Besturingssysteem - kamercontrole Schrappen
Verwarmingsbesturing: Regelkleppen, 
automatisch

Schrappen

Schrappen Schrappen

Or. en

Motivering

De standaard besparingswaarden in het voorstel van de Commissie zijn berekend met als 
referentie de efficiëntie van de laagste energielabelklassen. Met deze standaard 
besparingswaarden zal met veel besparingen worden gerekend, terwijl er in de praktijk geen 
energie wordt bespaard. Om dit te vermijden, moeten de berekeningen en de toewijzing van 
de besparingen op een meer conservatieve wijze plaatsvinden. De voorgestelde wijzigingen in 
de waarden zijn voor rapporteur berekend door Topten  (www.topten/eu), een op 
consumenten gericht onlinezoekinstrument, waar naar de beste apparaten in verschillende 
categorieën producten kan worden gezocht.  

Amendement 110

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V bis
Energiebesparingsformule

waarbij:
• n = het aantal jaren sinds de introductie 
van de richtlijn energie-efficiëntie, 
• En = energieverkoop in jaar n,
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• Sn = energiebesparingsverplichtingen in 
jaar n.

Or. en

Motivering

Krachtens artikel 6 betreffende verplichtingsregelingen inzake energiebesparing moet elke 
lidstaat ervoor zorgen dat de 1,5% besparing die elk jaar wordt gerealiseerd, additioneel is 
aan de besparingen die in elk voorgaand jaar zijn gerealiseerd. De formula verduidelijkt het 
cumulatieve besparingseffect zoals door de Commissie voorgesteld in artikel 6, lid 1.

Amendement 111

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen met een totale werkbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2,
die eigendom zijn van hun 
overheidsinstanties en die op 1 januari van 
het jaar waarop dit rapport moet worden 
ingediend, niet aan de in artikel 4, lid 1 
genoemde eisen inzake energieprestatie 
voldoen; 

c) de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen die eigendom zijn van of 
gebruikt worden door hun 
overheidsinstanties en die op 1 januari van 
het jaar waarop dit rapport moet worden
ingediend, niet aan de in artikel 4, lid 1 
genoemde eisen inzake energieprestatie 
voldoen; 

Or. en

Motivering

Amendement 112

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen die eigendom zijn van de 
overheidsinstanties van de lidstaten en die 

d) de totale vloeroppervlakte van de 
gebouwen die eigendom zijn van of 
gebruikt worden door de regionale of 
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in het voorgaande jaar werden 
gerenoveerd; 

plaatselijke overheidsinstanties en 
autoriteiten van de lidstaten en die in het 
voorgaande jaar in toepassing van artikel 
4, lid 1, werden gerenoveerd;

Or. en

Motivering

Amendement 113

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de energiebesparing behaald door de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie of de bij toepassing van artikel 
6, lid 9, vastgestelde alternatieve 
maatregelen.

e) de energiebesparing behaald door de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde nationale 
verplichtingsregelingen voor energie-
efficiëntie.

Or. en

Motivering

Amendement 114

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 1 – laatste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het eerste verslag moet ook de in artikel 
3, lid 1, genoemde nationale doelstelling 
bevatten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Amendement 115

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV –deel 2 – punt 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– De in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 
2006/32/EG genoemde nationale 
indicatieve 
energiebesparingsstreefwaarde.

– De in artikel 3 bis, lid 3, en artikel 4 van 
deze richtlijn, alsmede in artikel 4, lid 1, 
van Richtlijn 2006/32/EG genoemde 
nationale indicatieve 
energiebesparingsstreefwaarden.

Or. en

Motivering

Amendement 116

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 2 – punt 3. -1. (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.-1. Financiële ondersteuning (artikel 2 
bis)
De aanvullende verslagen omvatten 
informatie over de oprichting van 
financiële faciliteiten en de 
beschikbaarheid van financiële middelen 
overeenkomstig artikel 2 bis, lid 1. 

Or. en

Motivering
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Amendement 117

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 2 – punt 3. -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. -1 bis. Renovatie van gebouwen (artikel 
3 bis)
Aanvullende verslagen bevatten een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
behaald bij het uitvoeren van het in 
artikel 3 bis genoemde nationale plan 
inzake de renovatie van gebouwen.
Aanvullende verslagen bevatten in het 
bijzonder een beoordeling van de 
maatregelen die zijn genomen om ervoor 
te zorgen dat 

 huurders niet financieel worden 
gestrafd

 de sociale uitdagingen worden 
aangepakt

 gebouwen met de slechtste 
energieprestatie het eerst worden 
gerenoveerd
overeenkomstig artikel 3 bis, leden 3, 4 en 
5.

Or. en

Motivering

Amendement 118

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 2 – punt 3.2.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanvullende verslagen moeten de
nationale coëfficiënten bevatten die 
overeenkomstig bijlage IV worden 

Aanvullende verslagen moeten de 
toegepaste nationale omzettingsfactoren
bevatten die in artikel 16 worden bedoeld 
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bepaald. en overeenkomstig bijlage IV worden 
bepaald.

Het eerste aanvullende verslag moet een 
korte beschrijving van de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde nationale regeling of de bij 
toepassing van artikel 6, lid 9, vastgestelde 
alternatieve maatregelen bevatten.

Het eerste aanvullende verslag moet een 
korte beschrijving van de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde nationale regeling bevatten.

Or. en

Motivering

Amendement 119

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage XIV – deel 2 – punt 3.3. bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.3. bis. Programma voor informatie aan 
en empowerment van consumenten 
(artikel 8 bis)
Aanvullende verslagen bevatten een 
beoordeling van de vooruitgang die is 
geboekt bij het uitvoeren van de in artikel 
8 bis genoemde nationale strategie inzake 
empowerment van kleine 
energieverbruikers. 

Or. en

Motivering
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TOELICHTING

I. ENERGIE-EFFICIËNTIE - EEN HALSZAAK!

Indien de Europese Unie haar energie-efficiëntiedoelstellingen niet haalt, faalt ze ook op de 
gebieden klimaatverandering, energiebevoorradingszekerheid, groene groei en sociale 
bescherming.

1) Het aanpakken van klimaatverandering en hulpbronnenschaarste 
Om de mondiale temperatuurdoelstelling van "2 graden Celcius" te verwezenlijken, zullen op 
het vlak van energiebesparing en energie-efficiëntie ambitieuze maatregelen moeten worden 
genomen1. Het is aangetoond dat energie-efficiëntie ook de goedkoopste en snelste manier is 
om de emissies van CO2 te reduceren2. 

2) Het verkleinen van de afhankelijkheid van de EU van buitenlandse energie, en het 
vergroten van de geopolitieke onafhankelijkheid en de energiebevoorradingszekerheid 
van de EU
De EU geeft jaarlijks meer dan 400 miljard EUR aan de invoer van energie uit. Indien de EU 
een energiebesparing van tenminste 20% zou realiseren, vergroot dat niet alleen onze 
energiebevoorradingszekerheid, maar reduceert dat ook - met tenminste 50 miljard EUR per 
jaar - de overdracht van rijkdom van de EU naar de energieproducerende landen.   

3) Het waarborgen van duurzame groei in een tijd van economische crisis
De leidende rol die de EU op het gebied van de ontwikkeling, de benutting en de productie 
van efficiëntietechnologieën en -diensten speelt, staat onder druk. Terwijl Europese 
ondernemingen op sommige terreinen nog altijd marktleider zijn, zal de verbreding en 
verdieping van de energie-efficiëntiemarkt binnen de EU deze groenetechnologiebedrijven 
helpen op mondiaal niveau te concurreren.
Middels het aantrekken van aanvullende privé-investeringen zullen in de EU op plaatselijk en 
nationaal niveau - onder andere in de bouwsector - miljoenen nieuwe banen gecreëerd kunnen 
worden. Daarnaast zullen de zware industrie en het MKB in de EU worden ondersteund om 
een hogere energieproductiviteit te realiseren, hetgeen een conditio sine qua non is om in de 
mondiale concurrentiestrijd succesvol te kunnen zijn.  

4) Het in de hand houden van de energiekosten
Concurrentie tussen de energieleveranciers zal niet volstaan om de energiekosten in de hand 
te houden aangezien de prijzen per energie-eenheid waarschijnlijk zullen blijven stijgen. 
Daarom ook moet via beleid en beleidsmaatregelen naar een absolute vermindering van het 
energieverbruik, en dus een daling van totale energiekosten voor de consument, worden 
gestreefd, waarmee er voor de burgers en het bedrijfsleven in de EU inkomen vrijkomt en de 
publieke sector geld bespaart.  
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Doeltreffende besparingsmaatregelen kunnen de investeringsbehoeften van energiecentrales 
en het transmissienetwerk tussen nu en 2030 met 50%, respectievelijk 30% verminderen. 
Daarnaast zal de totstandbrenging van nationale en regionale "demand-response"-markten een 
neerwaartse druk op de groothandelsprijzen voor elektriciteit tot gevolg hebben3. 

Het verhogen van de prijs per energie-eenheid in een tijd van economische crisis zal zich ook 
bij de huishoudens met een laag inkomen doen voelen. Bestrijding van brandstofarmoede 
moet een belangrijk element van deze wetgeving zijn.

II. DE EU-RICHTLIJN ENERGIE-EFFICIËNTIE - CONCRETE MAATREGELEN 
OM IN EEN URGENTE BEHOEFTE TE VOORZIEN 
Er is behoefte aan een EU-benadering om tot meer energiebesparingen, een grotere energie-
efficiëntie, en meer innovatie en schaalvoordelen op dit gebied te komen, en de 
bureaucratische last in de lidstaten te verkleinen. Het energie-efficiëntiebeleid van de EU 
moet voortbouwen op bestaand en goed functionerend regionaal en nationaal beleid, en 
tegelijkertijd over voldoende flexibiliteit beschikken om rekening te kunnen houden met 
specifieke plaatselijke en nationale kenmerken.
Voor succes zijn twee elementen van fundamenteel belang:

a) prefinanciering van efficiëntiemaatregelen 

In tijden waarin er onzekerheid omtrent de overheidsfinanciën bestaat, kan het vertrouwen 
van investeerders niet (uitsluitend) op steun van de publieke sector stoelen. Om het 
noodzakelijke privékapitaal voor de energie-efficiëntiesector aan te trekken, stelt rapporteur 
voor te werken met:

- bindende streefcijfers en maatregelen: uit de ervaringen die met de EU-wetgeving 
inzake het klimaat en hernieuwbare energiebronnen zijn opgedaan, weten we dat er 
behoefte bestaat aan bindende streefcijfers voor de lidstaten. Zij zorgen voor grotere 
zichtbaarheid, politieke inzet en investeringszekerheid, en ze mobiliseren middelen en 
mensen. De algehele positieve macro-economische en geopolitieke effecten voor de 
Europese economie en burgers van strenge energie-efficiëntiemaatregelen 
rechtvaardigen bindende streefcijfers.

- nieuwe, stabiele, niet-publieke financiële middelen: ervaringen die in de VS met een 
systeem van heffingen voor het 'publiek belang' en in verschillende lidstaten van de 
EU (het VK, Denemarken en Frankrijk) met energiebesparingsverplichtingen zijn 
opgedaan, laten zien dat kleine heffingen en/of voor alle consumenten en 
detailhandelaren geldende verplichtingen een grote en constante geldstroom op gang 
kunnen brengen.

- nieuwe bedrijfsmodellen: energiebesparingsondernemingen in de VS en China 
prefinancieren in belangrijke mate de energie-efficiëntie-instrumenten. De winsten die 
zij maken, worden vervolgens gedeeld met hun klanten. Het Britse model voor 
energiebesparingsverplichtingen lijkt hierop.
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b) het in gang zetten van technologische, financiële en sociale innovatie

- het versnellen van de leercurve: teneinde de kosten van grondige renovaties sneller te 
reduceren, is een kritieke massa aan investeringen nodig om de noodzakelijke 
technologische, maar vooral ook organisatorische innovatie in gang te zetten.

- het vergroten van de publieke participatie: consumentenorganisaties op plaatselijk en 
regionaal niveau moeten betrokken worden bij het ontwikkelen van 
efficiëntiemaatregelen.

Rapporteur stelt derhalve de volgende benadering voor de richtlijn voor.

1) Vaststelling van bindende streefcijfers op EU- en nationaal niveau (artikelen 1 en 3)
Met deze richtlijn krijgt Europa een unieke mogelijkheid om invulling te geven aan de door 
de staatshoofden van de lidstaten van de EU in maart 2007 en februari 2011 gedane beloften 
inzake energie en klimaat: een toename van de energie-efficiëntie in de EU met 20% 
resulteert in een reductie van olie-equivalenten (Mtoe) van 368 miljoen ton ten opzichte van 
de geschatte hoeveelheid in 2020.

Met de huidige inspanningen zal echter slechts de helft van deze doelstellingen daadwerkelijk 
worden verwezenlijkt, waarmee 1 000 EUR per huishouden per jaar4 verloren gaat, en 
waarmee ook de in principe overbodige bouw van nieuwe energiecentrales en de invoer van 
grotere hoeveelheden gas en olie noodzakelijk worden. 

Uit gedetailleerde studies is gebleken dat deze energiebesparingskloof met de snelle 
introductie van nieuwe maatregelen kan worden gedicht5, maar de door de Commissie 
voorgestelde tweetrapsbenadering voor het vaststellen van streefcijfers zal er in de praktijk op 
neerkomen dat pas in 2016 iets wordt gedaan - dit is onaanvaardbaar. 
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Middels een systeem voor het delen van de inspanningen, met gebruikmaking van het 
landenspecifieke energieverbruik als uitgangspunt, moeten overal bindende streefcijfers 
worden toegepast. Op dit moment zien we overal in de EU een vergelijkbaar potentieel voor 
verbetering van de energie-efficiëntie, en meerdere studies hebben aangetoond dat zelfs 
landen die al langer over beleid inzake energie-efficiëntie beschikken nog altijd niet de 
volledige economische voordelen daarvan plukken of het technisch maximaal haalbare 
hebben bereikt6. 
Rapporteur is derhalve van oordeel dat elk land dezelfde (in een percentage uitgedrukte) 
energiebesparing zou moeten realiseren op basis van het huidige landenspecifieke 
energieverbruiksniveau. De respectieve nationale streefcijfers moeten in termen van primaire 
energie worden uitgedrukt om de in de tijd in de EU geboekte 'winst' te kunnen meten en 
vergelijken.

Zoals de tabel hieronder7 laat zien, kunnen de 20%-efficiëntiestreefcijfers op nationaal niveau 
worden bereikt door beleid en beleidsmaatregelen in verschillende sectoren met elkaar te 
combineren. De met afstand belangrijkste maatregel voor het realiseren van de algehele 
doelstelling van een efficiëntieverbetering van 20% is de verplichting om jaarlijks 1,5% 
energie te besparen op het niveau van de eindverbruiker (zoals geïntroduceerd in artikel 6).

2) Ontwerp en versterking van (pre)financiering van energie-efficiëntie-instrumenten 
(artikel 2 bis nieuw)

Om Europa's doelstelling op het gebied van energiebesparing te verwezenlijken, zijn de 
komende tien jaar investeringen ten belope van 800 tot 1 200 miljoen EUR nodig8. De 
terugverdienperiode van deze investeringen - die veel nieuwe werkgelegenheid opleveren en 
innovatie aanzwengelen - bedraagt in de regel vier tot acht jaar.  Er is evenwel steun nodig om 
privékapitaal aan te trekken.

Bron: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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- De voorgestelde richtlijn moet resulteren in de oprichting van financiële faciliteiten die, met 
gebruikmaking van bestaande financieringsstromen in de EU, zoals de cohesie- en 
structuurfondsen, geld vrijmaken voor energie-efficiëntie en projectobligaties voor 
investeringen in efficiëntie. Daarnaast moeten innovatieve investeringsinstrumenten, zoals 
automatisch hernieuwde fondsen, de EU-fondsen en de inkomsten op nationaal niveau van de 
handel in emissierechten, gebruikt worden op privékapitaal aan te trekken. Bestaande EU-
programma's zoals "Intelligente energie - Europa" moeten worden verlengd.

- De voorgestelde besparingsverplichting (zie artikel 6) kan veel van de benodigde financiële 
middelen genereren. Het realiseren van deze besparingsverplichtingen zou tegen 2020 rond de 
400 miljard EUR vrijmaken. Regelingen op het gebied van besparingsverplichtingen zijn 
stabiele, voorspelbare en stevige financiële instrumenten, en zullen ook leiden tot een 
versnelde transformatie van Europese energie-ondernemingen naar een nieuw bedrijfsmodel.

- Nationale autoriteiten zouden moeten nadenken over de vraag op welke wijze particuliere 
spaartegoeden via speciaal daarvoor ontwikkelde instrumenten in energie-efficiëntie 
geïnvesteerd zouden kunnen worden (bijvoorbeeld het Franse 'groene' spaarboekje of de in de 
steigers staande EU-wetgeving inzake groene investeringsfondsen).

3) Efficiëntie-verbetering middels renovatie van gebouwen (artikelen 4 bis nieuw en 4) 
De huidige EU-wetgeving biedt te weinig houvast voor de noodzakelijke koersverandering en 
dat is de reden dat rapporteur voorstelt te kiezen voor een langetermijnbenadering in de vorm 
van de ontwikkeling van "nationale routekaarten voor gebouwen 2050", zoals momenteel in 
Duitsland gebeurt.
Gebouwen zijn goed voor 40% van het hele energieverbruik in de EU en het 
besparingspotentieel bij bestaande gebouwen is aanzienlijk én in belangrijke mate onbenut. 
Zoals de grafiek hieronder laat zien, zullen de lidstaten zowel het aantal energie-gerelateerde 
renovaties jaarlijks met 2% moeten vergroten, als de met elke renovatie gerealiseerde 
besparingen moeten opkrikken. 

Bron: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience
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Rapporteur stemt in met de bindende renovatiedoelstelling van 3% voor gebouwen die het 
eigendom zijn van of gebruikt worden door publieke organen. Gebouwen die in het bezit zijn 
van of gebruikt worden door overheidsinstanties kunnen dienen om de noodzakelijke 
technische, financiële en organisatorische innovatie (in het bijzonder voor grondige 
renovaties) in gang te zetten en een markt voor leveranciers van energiediensten te creëren.

4) Versterking van de regels inzake openbare aanbestedingen en van andere 
maatregelen ter verhoging van het vervangingstempo van oude, energie-inefficiënte 
producten (artikel 5)

Om het volledige energiebesparingspotentieel van producten te kunnen benutten, moeten op 
lidstaatniveau stevige maatregelen worden genomen om openbare aanbestedingen in die 
richting aan te passen en om op de markt de vraag van consumenten naar energie-efficiënte 
producten significant te vergroten. 

5) Vaststelling van een doelstelling voor energiebesparing op het niveau van het 
eindgebruik (artikel 6)
Dit artikel vormt het hart van de richtlijn. Rapporteur is van mening dat de voorgestelde 
verplichte besparing van 1,5% per jaar moet gelden voor de hele economie, inclusief de 
vervoerssector, die over een belangrijk economisch, maar vooralsnog niet-gerealiseerd 
besparingspotentieel beschikt.
Elektriciteitsbesparing moet de prioriteit krijgen, aangezien het elektriciteitsverbruik snel 
toeneemt en omdat voor één eenheid elektriciteit een input van meerdere - tenminste 2,5 -
eenheden primaire energie nodig is. 

De aan verplichtingen gebonden partijen moeten de mogelijkheid krijgen een deel van hun 
verplichtingen te realiseren door een bijdrage in een speciaal fonds te batelen. Er zullen 
maatregelen moeten worden genomen om dubbeltellingen te voorkomen; met andere 
woorden, de vereiste energiebesparingen moeten worden bereikt door maatregelen die een 
aanvulling vormen op bestaande wettelijke vereisten, zoals die van de ecodesignwetgeving. 

6) Stimulansen voor een energie-efficiëntere industrie en MKB (artikel 7)
Er zijn aanvullende stimulansen nodig om de industrie en het MKB sneller te doen 
overstappen van audits op nieuwe systemen voor energiebeheer en investeringen die tot 
daadwerkelijke en substantiële energiebesparingen leiden. Refererend aan de positieve 
ervaringen die hiermee in Denemarken, Finland, Nederland en Zweden zijn opgedaan, stelt 
rapporteur voor een link aan te brengen tussen regelingen met 
energiebesparingsverplichtingen, nationale belastingsverlagingsregelingen en EU-regels 
inzake staatssteun om het Europese bedrijfsleven te helpen concurrerender te worden door 
middel van een verlaging van de energiekosten.

7) Het aanzwengelen van gedragswijzigingen via samenwerking tussen consumenten, 
steden en regio's (artikel 8)
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Rapporteur is verheugd over de installatie van slimme meters, die de consumenten kunnen 
helpen hun gedrag op het vlak van energie-efficiëntie te wijzigen. 

Consumentenorganisaties moeten nauwer worden betrokken bij de ontwikkeling van nationale 
energiemaatregelen en consumenten moeten worden beschermd tegen ongerechtvaardigde 
prijsverhogingen.
Plaatselijke en regionale overheden moeten een grotere rol gaan vervullen bij het in de 
praktijk tot stand brengen van een grotere energie-efficiëntie ("Lage-energiesteden", "2000 
Watt Society" en "Covenabnt of Majors"). 

8) Vergroting van de efficiëntie van het EU-systeem voor de productie van energie 
(artikelen 10, 11 en 19, lid 5) 
Het Europese systeem voor energieomzetting - van conventionele elektriciteitscentrales tot 
raffinaderijen - heeft over het algemeen een lage energie-efficiëntie (minder dan 35%). Hier 
kunnen dan ook op korte termijn flinke besparingen worden gerealiseerd. 

De EU moet erop toezien dat bij nieuwe investeringen de best beschikbare technologieën 
worden gebruikt, en zij moet ook nog eens het potentieel van het gecombineerd produceren 
van energie, verwarming en koeling in kaart brengen. De uitzonderingen in artikel 10 moeten 
derhalve worden beperkt. Enerzijds moeten de voordelen van warmtekrachtkoppeling voor 
het hele elektriciteitssysteem worden 'beloond', anderzijds kan apparatuur voor 
warmtekrachtkoppeling worden ingezet bij het opslaan van energie en elektriciteit.

Prioritaire toegang tot en verspreiding via het net van middels warmtekrachtkoppeling 
geproduceerde energie wordt toegejuichd, maar mag de prioritaire toegang voor energie uit 
hernieuwbare bronnen niet belemmeren. 

9) Vaststelling van de rol van regelgevende instanties en transmissiesysteembeheerders, 
en totstandbrenging van een vraagzijdemarkt (artikel 12)

De praktische verwezenlijking van energie-efficiëntiemaatregelen behoeft de volledige 
betrokkenheid van de regelgevende instanties, transmissiesysteembeheerders en 
distributiesysteembeheerders. Naast een snellere installering van slimme netwerken is ook de 
totstandbrenging van nationale en regionale "demand-response"-markten een prioriteit.

In de VS leiden vraagverminderings- en "demand-response"-programma's reeds tot enorme 
besparingen voor de consumenten (1,2 miljard dollar in de recente capaciteitsveiling van 
PJM9). Met gebruikmaking van artikel 12 moeten de regelgevende instanties in de EU de 
obstakels voor de deelname van consumenten en aggregators aan gebalanceerde en andere 
ondersteunende diensten elimineren. 

10) Waarborging van een billijke en vrije concurrentie op een grotere EU-markt voor 
energiediensten (artikelel 13, 14 en 15)

Op de groeiende EU-markt voor energiebesparingsdiensten moet bureaucratie worden 
verminderd, hetgeen concreet betekent dat de obstakels die verhinderen dat derde partijen hier 
investeren, moeten worden geëlimineerd. Ook moet worden gewaarborgd dat grote 
nutsbedrijven in de energiesector hun kleine concurrenten er niet van weerhouden hen te 
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beconcurreren.

11) Verbetering van het beheer van energie-efficiëntiemaatregelen (artikel 19)
Het verslagleggingssysteem van deze richtlijn moet zo 'licht' mogelijk zijn, maar tegelijkertijd 
concreet en duidelijk genoeg om vergelijkingen en de identificatie van goede praktijken
mogelijk te maken. Het systeem voorziet in toezicht op geboekte vooruitgang en in 
beoordeling van de verschillende maatregelen. De informatie moet openbaar worden gemaakt. 
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