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Amendement 511
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – c bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 3 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) in lid 5 wordt punt a) vervangen 
door:
“a) verlaging van de kosten van kapitaal 
en van de leninggaranties voor 
hernieuwbare-energieprojecten en 
bioraffinaderijen;”.

Or. en

Amendement 512
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 3 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. De lidstaten stellen nationale bijdragen 
vast om collectief te voldoen aan het in 
lid 1 van dit artikel vastgesteld bindend 
algemeen streefcijfer van de Unie voor 
2030 als onderdeel van hun geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
overeenkomstig de artikelen 3 tot en met 5 
en de artikelen 9 tot en met 14 van 
Verordening (EU) 2018/1999. Bij het 
opstellen van de ontwerpen van deze 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen mogen de lidstaten 
overwegen de in bijlage II van die 
verordening bedoelde formule te 

“2. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen in hun bruto-eindverbruik van 
energie in 2030 minstens gelijk is aan het 
nationaal algemeen streefcijfer voor het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen voor 2030, zoals uiteengezet in 
de derde kolom van de tabel in 
bijlage I bis. Dergelijke bindende 
nationale algemene streefcijfers zijn in 
overeenstemming met het in lid 1 van dit 
artikel vastgesteld bindend algemeen 
streefcijfer van de Unie voor 2030 en 
zullen worden weergegeven als onderdeel 
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gebruiken. van hun geïntegreerde nationale energie- 
en klimaatplannen overeenkomstig de 
artikelen 3 tot en met 5 en de artikelen 9 tot 
en met 14 van Verordening (EU) 
2018/1999.

De lidstaten nemen maatregelen die 
effectief bedoeld zijn om ervoor te zorgen 
dat hun aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen gelijk is aan of groter is dan het 
aandeel dat vermeld is in de verplichte 
keten. Indien de Commissie op basis van 
de beoordeling van het ingevolge artikel 9 
van Verordening (EU) 2018/1999 
ingediende ontwerp van geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen tot de 
conclusie komt dat de nationale 
maatregelen van de lidstaten niet volstaan 
om het bindend nationaal streefcijfer en 
het bindend algemeen streefcijfer van de 
Unie collectief te bereiken, volgt zij de in 
de artikelen 9 en 31 van die verordening 
bepaalde procedure.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivering

Het is gebleken dat nationaal bindende streefcijfers een doeltreffende manier zijn om de 
opgegeven ambitie te verwezenlijken. Deze moeten daarom opnieuw worden ingevoerd.

Amendement 513
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 4 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) Lid 4 wordt vervangen door:
4. De lidstaten zorgen ervoor dat steun “4. De lidstaten zorgen ervoor dat steun 



AM\1251599NL.docx 5/184 PE729.882v01-00

NL

voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
wordt toegekend op een open, transparante, 
concurrerende, niet-discriminerende en 
kosteneffectieve wijze.

voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 
onder meer uit nabijgelegen 
energieopslagprojecten, wordt toegekend 
op een open, transparante, concurrerende, 
niet-discriminerende en kosteneffectieve 
wijze.

De lidstaten kunnen voorzien in 
vrijstellingen van aanbestedingsprocedures 
voor kleinschalige installaties en 
demonstratieprojecten.

De lidstaten garanderen dat nabijgelegen 
energieopslagprojecten elektriciteit 
rechtstreeks vanuit het net kunnen 
opslaan zonder dat ze daardoor de 
toegang verliezen tot steunregelingen voor 
hernieuwbare energie, hetgeen alleen 
moet gelden voor hernieuwbare energie 
die door de nabijgelegen voorziening 
wordt geproduceerd, berekend aan de 
hand van slimme meters achter het 
toegangspunt tot het net.

De lidstaten kunnen ook overwegen 
mechanismen in te stellen om regionale 
diversificatie bij de inzet van hernieuwbare 
energie te waarborgen, met name om een 
kosteneffectieve systeemintegratie te 
garanderen.

De lidstaten kunnen voorzien in 
vrijstellingen van aanbestedingsprocedures 
voor kleinschalige installaties en 
demonstratieprojecten.

De lidstaten kunnen ook overwegen 
mechanismen in te stellen om regionale 
diversificatie bij de inzet van hernieuwbare 
energie te waarborgen, met name om een 
kosteneffectieve systeemintegratie te 
garanderen.”.

Or. en

(32018L2001)

Motivering

Nabijgelegen energieopslagprojecten zijn belangrijk om de integratie van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen te maximaliseren door problemen met de verzadiging van het net aan 
te pakken en zo een stabielere beschikbaarheid van energie tot stand te brengen; Het moet 
derhalve worden verduidelijkt dat ook nabijgelegen projecten voor energieopslag gebruik 
kunnen maken van steunregelingen.

Amendement 514
Eva Maydell
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bij aanbestedingsprocedures in het 
kader van steunregelingen voor 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
wordt vermeld dat, onder passende 
omstandigheden en in overleg met de 
wetenschappelijke gemeenschap, 
kwalitatief hoogwaardige gegevens over 
de begunstigde centrales zullen worden 
verzameld en dat deze zullen worden 
gedeeld onder de in de 
aanbestedingsprocedure beschreven 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 515
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 3 bis (nieuw)
De lidstaten zorgen er samen voor dat het 
aandeel energie uit hernieuwbare gassen 
als percentage van het verbruikte aardgas 
in de Unie in 2030 minstens [11] % 
bedraagt.

Or. en

Motivering

Invoering van een specifiek, EU-breed streefcijfer voor hernieuwbare gassen om de gasmarkt 
koolstofvrij te maken. Dit percentage is voorgesteld door de relevante belanghebbenden uit 
de branche (Europese Biogasvereniging).
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Amendement 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Bindend algemene Unie- en 
nationale streefcijfer voor 2030

Or. en

Amendement 517
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Het volgende lid 2 bis wordt 
ingevoegd:
“2 bis. De relevante Unie-instellingen en 
de lidstaten nemen respectievelijk op 
Unie- en nationaal niveau de nodige 
maatregelen om vanaf 2031 het aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen in het 
bruto-eindverbruik van energie van de 
Unie en de lidstaten te blijven vergroten, 
teneinde bij te dragen aan de 
verwezenlijking van een uiterst energie-
efficiënte en volledig op hernieuwbare 
bronnen gebaseerde economie tegen 2040 
en aan artikel 5, lid 1, van de 
Overeenkomst van Parijs, en teneinde 
uiterlijk tegen 2050 te waarborgen dat 
hernieuwbare bronnen een duurzame en 
voorspelbare langetermijnbijdrage leveren 
aan de doelstelling van de Unie op het 
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gebied van klimaatneutraliteit, zoals 
vastgesteld in 
Verordening (EU) 2021/1119. Tegen 
1 januari 2025 keurt de Commissie, 
rekening houdend met het advies van de 
Europese wetenschappelijke adviesraad 
inzake klimaatverandering en de 
broeikasgasbegroting van de Unie zoals 
vastgesteld in Verordening (EU) 
2021/1119 en op basis van de 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen die overeenkomstig 
artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 
2018/1999 uiterlijk 30 juni 2024 door de 
lidstaten worden ingediend, een voorstel 
goed tot wijziging van deze richtlijn met 
het oog op de vaststelling van streefcijfers 
voor de Unie en de lidstaten om het 
aandeel energie uit hernieuwbare 
bronnen ten minste tegen 2035, 2040, 
2045 en 2050 te vergroten, om ervoor te 
zorgen dat aan de toename van de vraag 
naar elektriciteit in de vervoers-, 
industrie-, bouw-, verwarmings- en 
koelingssectoren en voor de productie van 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt 
tegemoetgekomen met gelijkwaardige 
capaciteiten voor de opwekking van 
hernieuwbare energie.”.

Or. en

Motivering

Herziening van clausule zodat deze aansluit op de eisen uit hoofde van de klimaatwet. Dit 
amendement is nodig om dwingende redenen in verband met de interne logica van de tekst en 
houdt onlosmakelijk verband met andere ontvankelijke amendementen.

Amendement 518
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
in lid 4:
a) wordt de eerste alinea als volgt 
gewijzigd:
“De lidstaten zorgen ervoor dat steun voor 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, 
met inbegrip van nabijgelegen 
energieopslagprojecten, op een open, 
transparante, concurrerende, niet-
discriminerende en kosteneffectieve wijze 
wordt toegekend.”;
b) wordt de derde alinea vervangen door:
“De lidstaten stellen mechanismen in om 
een efficiënte integratie van centrales 
voor hernieuwbare energie in het systeem 
te waarborgen. In het bijzonder worden 
steunregelingen zo vormgegeven dat zij 
locatiespecifieke prijssignalen integreren 
die een geografische ontwikkeling 
bevorderen van hernieuwbare-
energiecentrales, onder meer offshore, die 
in verhouding staat tot de mogelijkheden 
van het elektriciteitsnet.”;
wordt lid 7 als volgt gewijzigd:
“Om ervoor te zorgen dat in ultraperifere 
gebieden en op kleine eilanden meer 
energie uit hernieuwbare bronnen wordt 
opgewekt, kunnen de lidstaten financiële 
steunregelingen voor hernieuwbare, 
nabijgelegen en alleenstaande 
opslagprojecten in die gebieden 
aanpassen om rekening te houden met de 
productiekosten die samenhangen met 
hun specifieke omstandigheden, zoals hun 
geïsoleerde ligging en -afhankelijkheid 
van externe leveranciers.”.

Or. en

Motivering

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat lidstaten passende regels vaststellen voor de 
geografische ontwikkeling van energie uit hernieuwbare bronnen zodat de geproduceerde 
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energie zo efficiënt mogelijk kan worden aangesloten en doorgegeven, namelijk met 
inachtneming van de algehele behoeften van het elektriciteitssysteem. Steunregelingen voor 
energie uit hernieuwbare bronnen zijn een belangrijk instrument voor dit doeleinde aangezien 
economische prikkels investeerders in energie uit hernieuwbare bronnen doeltreffend kunnen 
aanmoedigen hun installaties in specifieke gebieden te vestigen.

Amendement 519
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 4 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) Lid 7 wordt vervangen door:
7. Om ervoor te zorgen dat in ultraperifere 
gebieden en op kleine eilanden meer 
energie uit hernieuwbare bronnen wordt 
opgewekt, kunnen de lidstaten financiële 
steunregelingen voor projecten in die 
gebieden aanpassen om rekening te houden 
met de productiekosten die samenhangen 
met hun specifieke omstandigheden, zoals 
hun geïsoleerde ligging en -afhankelijkheid 
van externe leveranciers.

“7. Om ervoor te zorgen dat in 
ultraperifere gebieden en op kleine 
eilanden meer energie uit hernieuwbare 
bronnen wordt opgewekt, kunnen de 
lidstaten financiële steunregelingen voor 
hernieuwbare-energieprojecten en 
nabijgelegen energieopslagprojecten in 
die gebieden aanpassen om rekening te 
houden met de productiekosten die 
samenhangen met hun specifieke 
omstandigheden, zoals hun geïsoleerde 
ligging en -afhankelijkheid van externe 
leveranciers.”.

Or. en

(32018L2001)

Motivering

Nabijgelegen energieopslagprojecten zijn met name belangrijk voor eilanden en ultraperifere 
gebieden aangezien zij over minder flexibiliteitsopties beschikken.

Amendement 520
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Tenzij anders overeengekomen 
door producerende en verbruikende 
lidstaten, wordt energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong in aanmerking 
genomen in de sector – elektriciteit, 
verwarming en koeling of vervoer – waar 
zij wordt verbruikt. Indien hernieuwbare 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong worden verbruikt in een andere 
lidstaat dan de lidstaat waar zij zijn 
geproduceerd, wordt bij energie die is 
opgewekt uit de verbranding van 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong 80 % van het 
volume in aanmerking genomen in het 
land en de sector van verbruik en 20 % in 
het land van productie. Teneinde hierop 
toezicht te houden en te voorkomen dat 
energie dubbel wordt geteld, wordt de 
Commissie op de hoogte gebracht van 
dergelijke overeenkomsten, met inbegrip 
van de exacte gevraagde en geleverde 
hoeveelheden, de momenten van 
overdracht en de datum waarop de 
regeling in werking treedt. De Commissie 
stelt informatie over de gesloten 
overeenkomsten, inclusief de duur, het 
volume, de prijs en aanvullende 
voorwaarden, beschikbaar.

Or. en

Motivering

Bij grensoverschrijdende afspraken over hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische 
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oorsprong moeten in de boekhoudmethode de belangen van de lidstaten van verbruik en 
productie in evenwicht worden gebracht teneinde de productie van hernieuwbare 
brandstoffen van niet-biologische oorsprong te bevorderen waar deze het meest 
kosteneffectief is, en tegelijkertijd een geharmoniseerde benadering worden toegepast 
waarmee de reële hoeveelheid verbruikte energie kan worden berekend, met inachtneming 
van de energie die verloren gaat tijdens het productieproces van die brandstoffen.

Amendement 521
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

Voor toepassing van punt b) kunnen de 
lidstaten besluiten hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen die worden 
gebruikt voor de productie van warmte en 
koude in de verwarmings- en 
koelingssector in aanmerking te nemen 
overeenkomstig artikel 23, lid 7, en 
artikel 24, lid 4 ter. Hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit die in 
aanmerking worden genomen voor 
punt b) worden niet in aanmerking 
genomen voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen onder punt a) van lid 1, 
eerste alinea, van dit artikel.
Indien een lidstaat besluit hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit uit 
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hernieuwbare bronnen in aanmerking te 
nemen voor punt b), brengt hij de 
Commissie hiervan een jaar voor de 
invoering van een dergelijk mechanisme 
op de hoogte.

Or. en

Motivering

Om het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling en voor 
stadsverwarming en -koeling te bevorderen, is het belangrijk een mechanisme in te voeren om 
hernieuwbare elektriciteit in de vorm van hernieuwbare verwarming in aanmerking te nemen 
en er tegelijkertijd voor te zorgen dat hernieuwbare elektriciteit niet dubbel wordt geteld. Het 
mechanisme is ingevoerd voor de vervoerssector uit hoofde van artikel 27, maar 
stadsverwarming, een sector die lastig koolstofvrij te maken is, moet ook kunnen profiteren 
van vergelijkbare oplossingen.

Amendement 522
Evžen Tošenovský
namens de ECR-Fractie
Zdzisław Krasnodębski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

Voor toepassing van punt b) kunnen de 
lidstaten besluiten hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen die worden 
gebruikt voor de productie van warmte en 
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koude in de verwarmings- en 
koelingssector in aanmerking te nemen 
overeenkomstig artikel 23, lid 7, en 
artikel 24, lid 4 ter. Hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit die in 
aanmerking worden genomen voor 
punt b) worden niet in aanmerking 
genomen voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen onder punt a) van lid 1, 
eerste alinea, van dit artikel. Indien een 
lidstaat besluit hernieuwbare brandstoffen 
en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
in aanmerking te nemen voor punt b), 
brengt hij de Commissie een jaar voor de 
invoering van een dergelijk mechanisme 
van dat besluit op de hoogte.

Or. en

Motivering

Om het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling en voor 
stadsverwarming en -koeling te versnellen, is het noodzakelijk een mechanisme in te voeren 
om hernieuwbare elektriciteit in de vorm van hernieuwbare verwarming in aanmerking te 
nemen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat hernieuwbare elektriciteit niet dubbel wordt 
geteld. Stadsverwarming wordt gezien als een sector die lastig koolstofvrij te maken is en 
moet derhalve kunnen profiteren van mechanismen die vergelijkbaar zijn met die welke voor 
de vervoerssector zijn ingevoerd uit hoofde van artikel 27 van de huidige richtlijn.

Amendement 523
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
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biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

biologische oorsprong wordt alleen in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – en de lidstaat waar zij wordt 
verbruikt als de betrokken lidstaten vooraf 
overeenstemming hebben bereikt over een 
statistische overdracht, gezamenlijk 
project of gezamenlijke steunregeling. Zo 
niet dan worden hernieuwbare 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong in aanmerking genomen in het 
land waar zij zijn geproduceerd.

Or. en

Amendement 524
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt.

Gas en elektriciteit uit hernieuwbare 
bronnen worden in verband met de eerste 
alinea, punten a), b) of c), slechts één keer 
in aanmerking genomen voor de 
berekening van het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen. Energie geproduceerd uit 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt in 
aanmerking genomen in de sector – 
elektriciteit, verwarming en koeling of 
vervoer – waar zij wordt verbruikt. Indien 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong worden verbruikt 
door een andere lidstaat dan de 
producerende lidstaat, wordt een 
minimumhoeveelheid energie in 
aanmerking genomen in de lidstaat van 
productie.
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Or. en

Amendement 525
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen, via een specifieke 
samenwerkingsovereenkomst op het 
Unieplatform voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie (URDP), afspreken 
om de minimumhoeveelheid 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong die worden 
verbruikt in één lidstaat, in aanmerking te 
nemen voor het aandeel van het bruto-
eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de lidstaat waar 
deze brandstoffen zijn geproduceerd. Om 
erop toe te zien dat dezelfde hernieuwbare 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong niet in zowel de lidstaat van 
productie als die van verbruik in 
aanmerking worden genomen en om de 
aangevoerde hoeveelheid te registreren, 
wordt de Commissie op de hoogte 
gebracht van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de 
hoeveelheid hernieuwbare brandstoffen 
van niet-biologische oorsprong die in 
totaal in aanmerking moet worden 
genomen voor elke lidstaat en de datum 
waarop een dergelijke overeenkomst in 
werking treedt.

Or. en

Motivering

Wanneer hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong grensoverschrijdend 
worden verhandeld, worden zij in aanmerking genomen in de lidstaten waar zij worden 
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verbruikt. Dit kan het voor lidstaten onaantrekkelijk maken om hernieuwbare brandstoffen 
van niet-biologische oorsprong te produceren. Om een evenwicht te garanderen tussen de 
belangen van producerende en verbruikende lidstaten, moeten de producerende lidstaten op 
zijn minst een deel van deze hernieuwbare energie in aanmerking kunnen nemen voor hun 
streefcijfer voor energie uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 526
Marek Paweł Balt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor toepassing van punt b) kunnen de 
lidstaten besluiten hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen die worden 
gebruikt voor de productie van warmte en 
koude in de verwarmings- en 
koelingssector in aanmerking te nemen 
overeenkomstig artikel 23, lid 7, en 
artikel 24, lid 4 ter. Hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit die in 
aanmerking worden genomen voor punt 
b) worden niet in aanmerking genomen 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen onder punt a) van lid 1, 
eerste alinea, van dit artikel.
Indien een lidstaat besluit hernieuwbare 
brandstoffen en elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen in aanmerking te 
nemen voor punt b), brengt hij de 
Commissie hiervan een jaar voor de 
invoering van een dergelijk mechanisme 
op de hoogte.

Or. en

Motivering

Het is derhalve gerechtvaardigd om een mechanisme in te voeren dat het toestaat dat 
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in aanmerking wordt genomen voor het 
streefcijfer in de sector waar deze wordt verbruikt, waardoor warmte uit elektriciteit uit 
hernieuwbare energiebronnen in aanmerking kan worden genomen als warmte uit 
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hernieuwbare energiebronnen. De oplossing is ingevoerd voor de vervoerssector op grond 
van artikel 27 van de richtlijn hernieuwbare energie, en stadsverwarming, een sector die 
lastig koolstofvrij te maken is, moet kunnen profiteren van vergelijkbare mechanismen. Met 
deze oplossing in het achterhoofd zullen meer wijzigingen worden aangebracht in de 
artikelen 23 en 24.

Amendement 527
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, 
punt a), wordt het bruto-eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
berekend als de hoeveelheid elektriciteit 
die in een lidstaat wordt geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen, met inbegrip van de 
elektriciteitsproductie door zelfverbruikers 
van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
elektriciteit uit hernieuwbare brandstoffen 
van niet-biologische oorsprong, en met 
uitzondering van de elektriciteitsproductie 
door middel van pompaccumulatie van 
water dat eerder omhoog is gepompt en de 
elektriciteit die voor de productie van 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong wordt gebruikt.

Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, 
punt a), wordt het bruto-eindverbruik van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
berekend als de hoeveelheid elektriciteit 
die in een lidstaat wordt geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen, met inbegrip van de 
elektriciteitsproductie door zelfverbruikers 
van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
elektriciteit uit hernieuwbare brandstoffen 
van niet-biologische oorsprong, en met 
uitzondering van de elektriciteitsproductie 
door middel van pompaccumulatie van 
water dat eerder omhoog is gepompt.

Or. en

Amendement 528
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de vervoerssector 
wordt berekend als de som van alle 
biobrandstoffen, biogas en hernieuwbare 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong die in de vervoerssector worden 
verbruikt.

a) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de vervoerssector 
wordt berekend als de som van alle 
biobrandstoffen, biogas, brandstoffen op 
basis van hergebruikte koolstof en 
hernieuwbare brandstoffen van niet-
biologische oorsprong die in de 
vervoerssector worden verbruikt.

Or. en

Amendement 529
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) Artikel 7, lid 3, eerste alinea wordt 
vervangen door:

3. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
eerste alinea, onder b), wordt het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen voor verwarming en koeling 
berekend als de hoeveelheid 
stadsverwarming en -koeling die in een 
lidstaat wordt geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen, plus het verbruik 
van andere energie uit hernieuwbare 
bronnen in de industrie, de huishoudens, de 
dienstensector, de land- en bosbouw en de 
visserij, voor verwarmings-, koelings- en 
verwerkingsdoeleinden.

“3. Met het oog op de toepassing van lid 1, 
eerste alinea, onder b), wordt het bruto-
eindverbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen voor verwarming en koeling 
berekend als de hoeveelheid 
stadsverwarming en -koeling die in een 
lidstaat wordt geproduceerd uit 
hernieuwbare bronnen, plus het verbruik 
van andere energie uit hernieuwbare 
bronnen in de industrie, de huishoudens, de 
dienstensector, de land- en bosbouw en de 
visserij, voor verwarmings-, koelings- en 
verwerkingsdoeleinden. Vanaf 2023 is de 
hoeveelheid grondstoffen voor bio-energie 
(gemeten in absolute niveaus) die 
bijdraagt aan het bruto-eindverbruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in de 
verwarmings- en koelingssector niet 
hoger dan het niveau van 2022.”.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivering

Gezien de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen voor bio-energie, moet hun totale 
bijdrage worden beperkt.

Amendement 530
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, 
Vasile Blaga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

Bestaande tekst Amendement

1. Het bruto-eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in elke lidstaat 
wordt berekend als de som van:

(3 bis) “1. Het bruto-eindverbruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in elke 
lidstaat wordt berekend als de som van:

a) het bruto-eindverbruik van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen;

a) het bruto-eindverbruik van elektriciteit 
uit hernieuwbare bronnen;

b) het bruto-eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor de 
verwarmings- en koelingssector, en

b) het bruto-eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen voor de 
verwarmings- en koelingssector, en

c) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen in de 
vervoerssector.

c) het eindverbruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en brandstoffen in 
de vervoerssector.”.

Or. en

(Richtlijn (EU) 2018/2001)

Motivering

Hernieuwbare brandstoffen moeten naar behoren in aanmerking worden genomen in de 
berekeningen van de lidstaten.
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Amendement 531
Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één 
gezamenlijk project op te zetten voor de 
productie van hernieuwbare energie. De 
Commissie wordt in kennis gesteld van een 
dergelijke overeenkomst, met inbegrip van 
de datum waarop het project naar 
verwachting operationeel zal worden. 
Projecten die worden gefinancierd met 
nationale bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste twee 
gezamenlijke projecten op te zetten voor 
de productie van hernieuwbare energie. 
Lidstaten met een jaarlijks 
elektriciteitsverbruik van meer dan 
100 TWh gaan 
samenwerkingsovereenkomsten aan om 
met een of meer andere lidstaten een 
derde gezamenlijk project op te zetten voor 
de productie van hernieuwbare energie. De 
lidstaten garanderen de overeenkomstige 
interconnectiecapaciteit in aanvulling op 
de behoeften die in het kader van TEN-E 
zijn vastgesteld. Dergelijke gezamenlijke 
projecten vormen een aanvulling op de 
projecten die zijn gepland in Verordening 
(EU) .../... van het Europees Parlement en 
de Raad [betreffende richtsnoeren voor 
trans-Europese energie-infrastructuur 
zoals voorgesteld in COM(2020)0824] en 
er kunnen lokale en regionale overheden 
en particuliere exploitanten bij worden 
betrokken. De Commissie wordt in kennis 
gesteld van een dergelijke overeenkomst, 
met inbegrip van de datum waarop het 
project naar verwachting operationeel zal 
worden. Projecten die worden gefinancierd 
met nationale bijdragen in het kader van 
het financieringsmechanisme van de Unie 
voor hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen. De 
lidstaten streven naar een eerlijke 
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verdeling van de kosten en baten van 
dergelijke gezamenlijke projecten. 
Daartoe worden in de desbetreffende 
samenwerkingsovereenkomsten alle 
relevante kosten en baten van de 
samenwerking in aanmerking genomen.

__________________ __________________
25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en

Motivering

Grensoverschrijdende verbindingen, maar ook het lokale en regionale niveau spelen een 
belangrijke rol in een geïntegreerd en decentraal energiesysteem. Daarom zijn er meer 
grensoverschrijdende projecten en interconnecties nodig en met name de lidstaten met het 
hoogste elektriciteitsverbruik zouden het meeste moeten bijdragen. Bovendien is een eerlijke 
verdeling van kosten en baten essentieel voor de uitvoering van samenwerkingsprojecten 
tussen de lidstaten.

Amendement 532
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. Uiterlijk in 2030 
heeft elke lidstaat ten minste twee 
overeenkomsten inzake gezamenlijke 
projecten gesloten. De Commissie wordt 
in kennis gesteld van elke overeenkomst, 
met inbegrip van de datum waarop de 
projecten naar verwachting operationeel 
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financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

zullen worden. Projecten die worden 
gefinancierd met nationale bijdragen in het 
kader van het financieringsmechanisme 
van de Unie voor hernieuwbare energie, 
dat bij Uitvoeringsverordening 
(EU) 2020/1294 van de Commissie25 is 
ingesteld, worden geacht aan deze 
verplichting voor de betrokken lidstaten te 
voldoen.

__________________ __________________
25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en

Motivering

Dit soort overeenkomsten zijn belangrijk, bijvoorbeeld om het potentieel van hernieuwbare 
offshore-energiebronnen te ontwikkelen.

Amendement 533
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 

1 bis. Elke lidstaat komt overeen om met 
een of meer andere lidstaten uiterlijk 31 
december 2025 ten minste één gezamenlijk 
project en uiterlijk in 2030 ten minste drie 
gezamenlijke projecten op te zetten voor 
de productie van hernieuwbare energie. De 
Commissie wordt in kennis gesteld van een 
dergelijke overeenkomst, met inbegrip van 
de datum waarop het project naar 
verwachting operationeel zal worden. 
Projecten die worden gefinancierd met 
nationale bijdragen in het kader van het 
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hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

__________________ __________________
25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 534
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić, Robert Roos

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

1 bis. Elke lidstaat streeft ernaar uiterlijk 
31 december 2025 op vrijwillige basis 
overeen te komen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

__________________ __________________
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25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en

Amendement 535
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, 
Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 kan 
elke lidstaat overeenkomen om met een of 
meer andere lidstaten ten minste één 
gezamenlijk project op te zetten voor de 
productie van hernieuwbare energie, zoals 
hybride offshoreprojecten. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

__________________ __________________
25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en
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Motivering

Voor de ontwikkeling van hybride offshoreprojecten moet het regelgevingskader van de EU 
worden aangepast. Het is dan ook van het grootste belang dat de richtlijn zich toespitst op de 
ontwikkeling van een rechtsgrondslag voor deze activa, die essentieel zijn voor de succesvolle 
ontplooiing van 300 GW aan offshore-windenergie in de EU tegen 2050.

Amendement 536
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

1 bis. Elke lidstaat streeft ernaar uiterlijk 
31 december 2025 overeen te komen om 
met een of meer andere lidstaten ten minste 
één gezamenlijk project op te zetten voor 
de productie van hernieuwbare energie. De 
Commissie wordt in kennis gesteld van een 
dergelijke overeenkomst, met inbegrip van 
de datum waarop het project naar 
verwachting operationeel zal worden. 
Projecten die worden gefinancierd met 
nationale bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

__________________ __________________
25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en
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Amendement 537
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 komt 
elke lidstaat overeen om met een of meer 
andere lidstaten ten minste één gezamenlijk 
project op te zetten voor de productie van 
hernieuwbare energie. De Commissie 
wordt in kennis gesteld van een dergelijke 
overeenkomst, met inbegrip van de datum 
waarop het project naar verwachting 
operationeel zal worden. Projecten die 
worden gefinancierd met nationale 
bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.

1 bis. Uiterlijk 31 december 2025 kan 
elke lidstaat overeenkomen om met een of 
meer andere lidstaten ten minste één 
gezamenlijk project op te zetten voor de 
productie van hernieuwbare energie. De 
Commissie wordt in kennis gesteld van een 
dergelijke overeenkomst, met inbegrip van 
de datum waarop het project naar 
verwachting operationeel zal worden. 
Projecten die worden gefinancierd met 
nationale bijdragen in het kader van het 
financieringsmechanisme van de Unie voor 
hernieuwbare energie, dat bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie25 is ingesteld, worden 
geacht aan deze verplichting voor de 
betrokken lidstaten te voldoen.”;

__________________ __________________
25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

25 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie van 15 september 2020 
over het financieringsmechanisme van de 
Unie voor hernieuwbare energie (PB L 303 
van 17.9.2020, blz. 1).

Or. en

Motivering

Teneinde kosteneffectiviteit te garanderen en schadelijke effecten op de ontwikkeling van 
nationale projecten te vermijden, moeten gezamenlijke projecten op vrijwillige basis worden 
ontwikkeld.

Amendement 538
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
en verwante infrastructuur te bepalen die 
zij van plan zijn tegen 2030, 2040 en 2050 
in dat zeegebied te produceren en in hun 
maritieme ruimtelijke planning te 
voorzien in voldoende ruimte hiervoor. 
Indien de gecumuleerde doelstelling niet 
ten minste 79 GW en 340 GW 
geïnstalleerde capaciteit tegen 
respectievelijk 2030 en 2050 bedraagt, of 
indien de tussenstappen niet in 
overeenstemming zijn met de 
doelstellingen voor 2030 en 2050, neemt 
de Commissie aanvullende maatregelen 
om de uitrol van hernieuwbare offshore-
energie te faciliteren. De lidstaten 
faciliteren de co-existentie met maritieme 
activiteiten en houden rekening met de 
specifieke kenmerken en ontwikkeling in 
elke regio, het hernieuwbare 
offshorepotentieel van het zeegebied en het 
belang van het waarborgen van de 
bijbehorende geïntegreerde netplanning, 
met inbegrip van de nodige infrastructuur 
op land en offshore, potentiële 
complementaire toepassingen, hybride 
offshore-activa voor hernieuwbare 
energie en hybride hernieuwbare-
energiecentrales en -installaties, en leven 
hierbij de milieuwetgeving van de EU na. 
De lidstaten nemen die hoeveelheid en de 
netplanning op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen. Ten minste twee jaar na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn 
zorgen de lidstaten ervoor dat hun 
maritieme ruimtelijke planning uit hoofde 
van Richtlijn(EU) 2014/89 wordt 
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afgestemd op de bepalingen in dit lid.

Or. en

Motivering

Fout in de nummering van het voorstel van de EC. Dit lid is 6 bis (nieuw), niet 7 bis (nieuw). 
Er zijn cijfers toegevoegd om de EU-strategie inzake hernieuwbare offshore-energie te 
weerspiegelen en de voorgestelde streefcijfers deel te laten uitmaken van de richtlijn 
hernieuwbare energie.

Amendement 539
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas 
Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen en trajecten per zeegebied in 
2030 en 2040. Zij zorgen er gezamenlijk 
voor dat die plannen in overeenstemming 
zijn met de verwezenlijking van de 
doelstellingen uit de mededeling van de 
Commissie van 19 november 2020 getiteld 
“EU-strategie over de benutting van het 
potentieel van hernieuwbare offshore-
energie met het oog op een 
klimaatneutrale toekomst”, en houden 
tegelijkertijd rekening met de bescherming 
van de mariene biodiversiteit, de 
specifieke kenmerken en ontwikkeling in 
elke regio, het hernieuwbare 
offshorepotentieel van het zeegebied en het 
belang van het waarborgen van de 
bijbehorende geïntegreerde netplanning. 
De lidstaten nemen die hoeveelheid, 
alsmede de tussenstappen en de trajecten 
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per zeegebied, op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen. Wanneer lidstaten niet op 
schema liggen met de trajecten per 
zeegebied, kan de Europese Commissie 
aanvullende maatregelen treffen om hen 
te ondersteunen.

Or. en

Motivering

De EU moet de invoering van een gezamenlijke planning voor offshore-energie per gebied 
verder afdwingen omdat op die manier de nodige consistentie tussen EU-wetgeving (bijv. 
infrastructuur, marktopzet, systeemexploitatie) kan worden gewaarborgd en een EU-kader 
kan worden verschaft dat geschikt is voor het doeleinde.

Amendement 540
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied, het belang van het waarborgen 
van de bijbehorende geïntegreerde 
netplanning en de noodzaak om 
hernieuwbare-energiegemeenschappen te 
betrekken bij de ontwikkeling van 
gezamenlijke offshoreprojecten en 
tegelijkertijd te garanderen dat meer 
hernieuwbare offshore-energie wordt 
gemobiliseerd in verband met de 
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biodiversiteitsstrategie en Richtlijn 
92/43/EEG. De lidstaten nemen die 
hoeveelheid op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen. Uiterlijk … [twee jaar na 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn] stemmen de lidstaten 
hun maritieme ruimtelijke planning uit 
hoofde van Richtlijn (EU) 2014/89 af op 
de bepalingen van dit lid.

Or. en

Amendement 541
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Marek Paweł Balt, 
Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-
energie, waaronder die afkomstig van 
drijvende windmolen- en zonneparken, te 
bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 in 
dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040, in 
overeenstemming met [de herziene 
Verordening (EU) nr. 347/2013]. Zij 
houden rekening met de specifieke 
kenmerken en ontwikkeling in elke regio, 
in het bijzonder met de activiteiten die 
reeds plaatsvinden in de betrokken 
gebieden, de mogelijke milieuschade, 
artikel 2 van de Overeenkomst van Parijs, 
het hernieuwbare offshorepotentieel van 
het zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
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nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

Or. en

Amendement 542
Pernille Weiss, Markus Pieper

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Elke 
lidstaat geeft aan welk deel van het 
geplande volume is verwezenlijkt door 
middel van respectievelijk 
aanbestedingsprocedures voor 
overheidsopdrachten en een “open deur”-
traject. Zij houden rekening met de 
specifieke kenmerken en ontwikkeling in 
elke regio, het hernieuwbare 
offshorepotentieel van het zeegebied en het 
belang van het waarborgen van de 
bijbehorende geïntegreerde netplanning. 
De lidstaten nemen die hoeveelheid op in 
de overeenkomstig artikel 14 van 
Verordening (EU) 2018/1999 ingediende 
en bijgewerkte geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen.

Or. en

Motivering

De uitrol van hernieuwbare energie moet worden versneld om de doelstellingen van Europa 
inzake decarbonisatie en energieonafhankelijkheid te verwezenlijken. Overheden worden 
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echter geconfronteerd met beperkte middelen omdat steeds meer overheden 
aanbestedingsprocedure voor hernieuwbare energie uitschrijven. Een door ontwikkelaars 
geleid “open-deur”-traject, parallel aan bestaande overheidsaanbestedingen, maakt het 
mogelijk ongevraagd aanvragen in te dienen voor ontwikkelingsrechten in een bepaald 
gebied. De “open deur”-benadering mag alleen gelden voor projecten zonder 
stroomafnameovereenkomsten en de ontwikkelaars moeten eventuele netto maatschappelijke 
kosten beperken.

Amendement 543
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, waaronder de 
technische en economische haalbaarheid 
van de transmissienetinfrastructuur, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

Or. en

Amendement 544
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

7 bis. Lidstaten die aan een zeegebied 
grenzen, werken samen om gezamenlijk de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-energie 
te bepalen die zij van plan zijn tegen 2050 
in dat zeegebied te produceren, met 
tussenstappen in 2030 en 2040. Zij houden 
rekening met de specifieke kenmerken en 
ontwikkeling in elke regio, waaronder de 
technische en economische haalbaarheid 
van de transmissienetinfrastructuur, het 
hernieuwbare offshorepotentieel van het 
zeegebied en het belang van het 
waarborgen van de bijbehorende 
geïntegreerde netplanning. De lidstaten 
nemen die hoeveelheid op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen.

Or. en

Motivering

With regard to the obligation for Member States to define the amount of offshore RES 
planned in each sea basin, we consider it imperative that these targets take into account the 
grid potentialities and the feasibility of the transmission infrastructure to which RES should 
be connected. For this reason, the targets for each basin can only be set in strong 
coordination with the electricity TSOs. Coherently, we propose in Article 4(4) that locational 
price signals are integrated in RES support schemes aimed at targeting the geographical 
development of RES plants consistently with the local grid potentialities – including offshore 
RES.

Amendement 545
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
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Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis bis. Teneinde een duurzaam 
beheer van de maritieme ruimte en kusten 
te waarborgen en het potentieel van 
hernieuwbare offshore-energie volledig te 
benutten, maken de lidstaten gebruik van 
een proces van maritieme ruimtelijke 
planning in combinatie met een solide 
benadering op basis van publieke 
participatie die garandeert dat de 
standpunten van belanghebbenden en 
kustgemeenschappen al in een vroeg 
stadium in acht worden genomen. Om 
brede maatschappelijke aanvaarding te 
bevorderen, voorzien de lidstaten in de 
mogelijkheid om hernieuwbare-
energiegemeenschappen op te nemen in 
gezamenlijke samenwerkingsprojecten op 
het gebied van hernieuwbare offshore-
energie.

Or. en

Amendement 546
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 6 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis ter. Teneinde de complexiteit te 
verminderen, de efficiëntie en 
transparantie te vergroten en de 
samenwerking tussen lidstaten te helpen 
versterken, moet er een uniek contactpunt 
(“éénloketsysteem”) zijn voor elke 
prioritaire offshore netwerkcorridor, dat 
de vergunningsprocedure voor offshore 
hernieuwbare-energieprojecten van 
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gemeenschappelijk belang versoepelt.

Or. en

Amendement 547
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het volgende lid wordt toegevoegd:
“Naar aanleiding van de kennisgeving 
van de bijgewerkte geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
beoordeelt de Commissie of er sprake is 
van een kloof tussen de potentiële 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-
energiebronnen in de lidstaten en de 
hoeveelheid hernieuwbare offshore-
energie die zij voor 2030, 2040 en 2050 
hebben gepland. In voorkomend geval 
treft de Commissie aanvullende 
maatregelen om deze kloof te dichten.”;

Or. en

Amendement 548
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – b ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het volgende lid wordt toegevoegd:
“Wanneer zij de hoeveelheid 
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hernieuwbare offshore-energie 
vaststellen, gebruiken de lidstaten die 
grenzen aan een zeegebied het proces 
voor maritieme ruimtelijke planning om 
een sterke publieke participatie te 
waarborgen zodat de standpunten van alle 
belanghebbenden en betrokken 
kustgemeenschappen, alsmede de effecten 
op de activiteiten die reeds plaatsvinden in 
de betrokken gebieden, in acht worden 
genomen teneinde een duurzaam beheer 
van de maritieme ruimte te garanderen.”.

Or. en

Amendement 549
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 – -a (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 1 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
“De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:
a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor 
de in de eerste alinea bedoelde 
procedures;
b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant 
en evenredig zijn, geen onderscheid 
maken tussen aanvragers en ten volle 
rekening houden met de bijzondere 
kenmerken van individuele technologieën 
op het gebied van energie uit 
hernieuwbare bronnen;
c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs 
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en leveranciers van apparatuur en 
systemen te betalen administratieve 
heffingen transparant en 
kostengerelateerd zijn;
d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen, onder meer in de 
vorm van waterstof, eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld, en dezelfde 
vereenvoudigde vergunningsprocedures 
ook worden toegepast op de ontwikkeling 
van verwante transmissie- en 
distributienetwerken, mits het gebruikte 
oppervlakte hierdoor niet toeneemt; en
e) de vergunningsprocedures voor 
energiecentrales, met inbegrip van 
offshore hernieuwbare-energiecentrales, 
en voor de netwerkactiva die nodig zijn 
om deze aan te sluiten op en te integreren 
in het energiesysteem, met inbegrip van 
het waterstofsysteem, worden geïntegreerd 
of onderling worden afgestemd indien de 
nationale wetgeving voorziet in 
verschillende procedures voor 
energiecentrales en netwerkactiva.”;

Or. en

Motivering

Met de voorgestelde wijziging onder d) en de toevoeging van een punt e) wordt onderlinge 
afstemming bevorderd tussen de vergunningsprocedures voor energie uit hernieuwbare 
bronnen, activa voor opslag en de netwerkelementen die moeten worden ontwikkeld om deze 
bronnen te integreren in het elektriciteitsnet. De lidstaten garanderen dat dezelfde procedure 
van toepassing is op de ontwikkeling van netwerkactiva om deze centrales aan te sluiten en te 
integreren, mits het gebruikte oppervlakte hierdoor niet toeneemt. Indien andere, complexere 
procedures vereist zijn voor de netwerkactiva, moeten deze worden geïntegreerd in of 
onderling worden afgestemd op de procedures voor energie uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 550
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 – -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) In lid 1 wordt de tweede alinea als 
volgt gewijzigd:
“De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:
a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor 
de in de eerste alinea bedoelde 
procedures;
b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant 
en evenredig zijn, geen onderscheid 
maken tussen aanvragers en ten volle 
rekening houden met de bijzondere 
kenmerken van individuele technologieën 
op het gebied van energie uit 
hernieuwbare bronnen;
c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs 
en leveranciers van apparatuur en 
systemen te betalen administratieve 
heffingen transparant en 
kostengerelateerd zijn;
d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen, eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld, en dezelfde 
vereenvoudigde vergunningsprocedures 
ook worden toegepast op de ontwikkeling 
van verwante transmissie- en 
distributienetwerken, mits het gebruikte 
oppervlakte hierdoor niet toeneemt.
e) de vergunningsprocedures voor 
energiecentrales, met inbegrip van 
offshore hernieuwbare-energiecentrales, 
en voor de netwerkactiva die nodig zijn 
voor hun aansluiting en integratie, 
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worden geïntegreerd of onderling worden 
afgestemd indien de nationale wetgeving 
voorziet in verschillende procedures voor 
energiecentrales en netwerkactiva.”;

Or. en

Motivering

The proposed addition promotes coordination between the authorisation procedures for RES 
and storage assets and the network developments which are functional for their integration in 
the electricity grid. In particular, the addition ensures that not only decentralised RES and 
storage must benefit of a simplified authorisation procedure, but Member States shall ensure 
the same procedure applies to grid developments for the connection and integration of those 
plants where the grid assets do not increase the occupied area. Where, on the contrary, 
different and more complex procedures are required for the grid assets according to national 
law, these should be integrated or coordinated with RES procedures, avoiding a time lag 
between the two and specifically a delay in the autorisation of TSO/DSO developments. This 
provision is particularly relevant for offshore wind farms, the connection of which 
individually determine the need for specific transmission assets.

Amendement 551
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5 – -a (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 1 – punt d

Bestaande tekst Amendement

-a) Lid 1, punt d) wordt vervangen 
door:

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld.

“d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure en 
centrale contactpunten, worden 
opgesteld.”.

Or. en

(02018L2001)
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Amendement 552
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten definiëren duidelijk 
aan welke technische specificaties 
hernieuwbare-energieapparatuur en -
systemen moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor 
steunregelingen. Wanneer er 
geharmoniseerde normen of Europese 
normen bestaan, zoals door Europese 
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, worden die 
technische specificaties in termen van die 
normen opgesteld. Geharmoniseerde 
normen waarvan de referenties ter 
ondersteuning van de Europese wetgeving 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
zijn gepubliceerd, hebben voorrang; bij 
ontstentenis ervan worden andere 
geharmoniseerde normen en Europese 
normen gebruikt, in die volgorde. 
Dergelijke technische specificaties 
schrijven niet voor waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd 
en mogen de goede werking van de interne 
markt niet belemmeren.

2. De lidstaten definiëren duidelijk 
aan welke technische specificaties 
hernieuwbare-energieapparatuur en -
systemen moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor steunregelingen 
en voor overheidsopdrachten. Wanneer er 
reglementaire vereisten en 
geharmoniseerde normen of Europese 
normen bestaan, zoals door Europese 
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, worden die 
technische specificaties in termen van die 
normen opgesteld. Reglementaire 
vereisten en geharmoniseerde normen 
waarvan de referenties ter ondersteuning 
van de Europese wetgeving in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
gepubliceerd, met inbegrip van Richtlijn 
2009/125/EG en Verordening (EU) 
2017/1369, hebben voorrang; bij 
ontstentenis ervan worden andere 
geharmoniseerde normen en Europese 
normen gebruikt, in die volgorde. 
Dergelijke technische specificaties 
schrijven niet voor waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd 
en mogen de goede werking van de interne 
markt niet belemmeren.

Or. en

Amendement 553
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – a
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten definiëren duidelijk 
aan welke technische specificaties 
hernieuwbare-energieapparatuur en -
systemen moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor 
steunregelingen. Wanneer er 
geharmoniseerde normen of Europese 
normen bestaan, zoals door Europese 
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, worden die 
technische specificaties in termen van die 
normen opgesteld. Geharmoniseerde 
normen waarvan de referenties ter 
ondersteuning van de Europese wetgeving 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
zijn gepubliceerd, hebben voorrang; bij 
ontstentenis ervan worden andere 
geharmoniseerde normen en Europese 
normen gebruikt, in die volgorde. 
Dergelijke technische specificaties 
schrijven niet voor waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd 
en mogen de goede werking van de interne 
markt niet belemmeren.

2. De lidstaten definiëren duidelijk 
aan welke technische specificaties 
hernieuwbare-energieapparatuur en -
systemen moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor steunregelingen 
en voor overheidsopdrachten. Wanneer er 
geharmoniseerde normen of Europese 
normen bestaan, zoals door Europese 
normalisatieorganisaties opgestelde 
technische referentiesystemen, worden die 
technische specificaties in termen van die 
normen opgesteld. Geharmoniseerde 
normen waarvan de referenties ter 
ondersteuning van de Europese wetgeving 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
zijn gepubliceerd, hebben voorrang; bij 
ontstentenis ervan worden andere 
geharmoniseerde normen en Europese 
normen gebruikt, in die volgorde. 
Dergelijke technische specificaties 
schrijven niet voor waar de apparatuur en 
de systemen moeten worden gecertificeerd 
en mogen de goede werking van de interne 
markt niet belemmeren.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 554
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – a bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 1
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Bestaande tekst Amendement

a bis) artikel 15, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings- 
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op centrales en bijbehorende 
transmissie- en distributienetten voor de 
productie van elektriciteit, verwarming of 
koeling uit hernieuwbare bronnen, op de 
omzetting van biomassa in 
biobrandstoffen, vloeibare biomassa of 
biomassabrandstoffen of andere 
energieproducten, en op hernieuwbare 
vloeibare en gasvormige 
transportbrandstoffen van niet-biologische 
oorsprong, evenredig en noodzakelijk zijn 
en bijdragen tot het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie.

“1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings- 
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op hernieuwbare-
energiecentrales, met inbegrip van 
hybride hernieuwbare-energiecentrales, 
en hun bijbehorende transmissie- en 
distributienetten voor de productie van 
elektriciteit, verwarming of koeling uit 
hernieuwbare bronnen, op de omzetting 
van biomassa in biobrandstoffen, vloeibare 
biomassa of biomassabrandstoffen of 
andere energieproducten, en op 
hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
transportbrandstoffen van niet-biologische 
oorsprong, evenredig en noodzakelijk zijn 
en bijdragen tot het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie.

De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:

De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:

a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor de 
in de eerste alinea bedoelde procedures;

a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor de 
in de eerste alinea bedoelde procedures;

b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
evenredig zijn, geen onderscheid maken 
tussen aanvragers en ten volle rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 
van energie uit hernieuwbare bronnen;

b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
evenredig zijn, geen onderscheid maken 
tussen aanvragers en ten volle rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 
van energie uit hernieuwbare bronnen;

c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn; en

c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn; en

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
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vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld.

vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld.

Daarnaast ontwikkelen de lidstaten 
strategische-planningsprocedures om 
grond te identificeren die kan worden 
gebruikt voor de ontwikkeling van 
hernieuwbare-energieprojecten, zoals 
aangetaste grond en grond voor meerdere 
toepassingen, zoals parkeerplaatsen en 
daken, waarbij wordt gewaarborgd dat de 
hoofdactiviteit van grondbeheerders niet 
wordt verstoord.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG)

Motivering

Toegang tot grond is een uitdaging en de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie is 
een kans om de uitrol van hernieuwbare-energiecentrales, waaronder zonneparken, te 
vergemakkelijken.

Amendement 555
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de leden 4, 5, 6 en 7 worden 
geschrapt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen reden om nationale regels die energiebesparingen stimuleren en het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen verhogen, te schrappen. Het schrappen van de vrijstelling 
voor de strijdkrachten zou hun strijdvermogen en hun vermogen om de bevolking in 
crisissituaties bij te staan, in gevaar brengen.
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Amendement 556
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor 
hernieuwbare verwarming en koeling, 
werken ongerechtvaardigde 
belemmeringen op zowel nationaal als 
grensoverschrijdend niveau weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties, en rekening te 
houden met de diverse en bijzondere 
behoeften van potentiële afnemers, zoals 
kleinere spelers en gemeenten of 
potentiële pools van kleinere afnemers. 
De Commissie voert een beoordeling uit 
van belemmeringen voor langlopende 
afnameovereenkomsten voor 
hernieuwbare stroom en verwarming en 
koeling en in het bijzonder voor de uitrol 
van dergelijke overeenkomsten, die 
grensoverschrijdend van aard zijn, en 
publiceert uiterlijk op 15 maart 2023 
richtsnoeren inzake het wegnemen van 
deze belemmeringen en inzake de 
invoering van instrumenten voor 
risicovermindering, met inbegrip van 
analyses en aanbevelingen met betrekking 
tot het ontwerp van dergelijke 
instrumenten. De lidstaten zien erop toe 
dat deze overeenkomsten niet onderhevig 
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zijn aan buitensporige of discriminerende 
procedures of lasten en dat eventuele 
bijbehorende garanties van oorsprong 
kunnen worden overgedragen aan de koper 
van de hernieuwbare energie in het kader 
van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

Or. en

Motivering

Naast hernieuwbare-stroomafnameovereenkomsten evalueren de lidstaten en de Commissie 
de belemmeringen voor de uitrol van afnameovereenkomsten voor hernieuwbare verwarming 
en koeling, die een steeds belangrijke rol zullen spelen bij de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de EU.

Amendement 557
Eva Maydell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.
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De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van 
toegang tot gegevens met een hoge 
resolutie met betrekking tot in bedrijf 
zijnde centrales voor wetenschappelijke 
doeleinden in hun geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen als 
bedoeld in de artikelen 3 en 14 van 
Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 558
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor stroom van 
nabijgelegen projecten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
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stroomafnameovereenkomst of 
afnameovereenkomsten voor stroom van 
nabijgelegen projecten. Bovendien 
moeten langlopende 
afnameovereenkomsten voor 
hernieuwbare stroom en stroom van 
nabijgelegen projecten met een looptijd 
van meer dan 10 jaar worden 
aangemoedigd.

Or. en

Motivering

Stroomafnameovereenkomsten kunnen ook een mogelijkheid bevatten om de elektriciteit die 
wordt verhandeld op te slaan teneinde de risico’s die zijn gemoeid met een hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst te beperken en/of de timing van het verbruik en de levering van 
hernieuwbare energie op elkaar te laten aansluiten. Dit is met name belangrijk in het geval 
van zakelijke stroomafnameovereenkomsten in energie-intensieve sectoren waar elektriciteit 
24/7 beschikbaar moet zijn (bijvoorbeeld in de staalindustrie). In het REDII-voorstel wordt 
niet expliciet voorzien in deze mogelijkheid en hierdoor ontstaat het risico van ontoereikend 
gereguleerde en slecht geharmoniseerde kaders voor stroomafnameovereenkomsten in de 
lidstaten.

Amendement 559
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
energieafnameovereenkomsten – 
waaronder grensoverschrijdende –, 
werken ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor hun ontwikkeling, 
zoals belemmeringen voor vergunning, 
weg en bevorderen het sluiten van 
dergelijke overeenkomsten, onder meer 
door te onderzoeken hoe de daaraan 
verbonden financiële risico’s kunnen 
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onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

worden verminderd, met name door 
gebruik te maken van kredietgaranties. De 
lidstaten zien erop toe dat deze 
overeenkomsten niet onderhevig zijn aan 
buitensporige of discriminerende 
procedures of lasten en dat eventuele 
bijbehorende garanties van oorsprong 
kunnen worden overgedragen aan de koper 
van de hernieuwbare energie in het kader 
van de hernieuwbare-
energieafnameovereenkomst.

Or. en

Amendement 560
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, onder meer 
met hybride hernieuwbare-
energiecentrales en nabijgelegen 
voorzieningen, werken ongerechtvaardigde 
belemmeringen weg en bevorderen het 
sluiten van dergelijke overeenkomsten, 
onder meer door te onderzoeken hoe de 
daaraan verbonden financiële risico’s 
kunnen worden verminderd, met name 
door gebruik te maken van 
kredietgaranties. De lidstaten zien erop toe 
dat deze overeenkomsten niet onderhevig 
zijn aan buitensporige of discriminerende 
procedures of lasten en dat eventuele 
bijbehorende garanties van oorsprong 
kunnen worden overgedragen aan de koper 
van de hernieuwbare energie in het kader 
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van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

Or. en

Amendement 561
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
stroomafnameovereenkomsten met 
nabijgelegen projecten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst of 
stroomafnameovereenkomst met een 
nabijgelegen project.

Or. en

Motivering

Het expliciet vermelden van de mogelijkheid om nabijgelegen energieopslag, ofwel de opslag 
van elektriciteit die wordt verhandeld, op te nemen in stroomafnameovereenkomsten, creëert 
zekerheid en een gunstig regelgevingsklimaat voor nabijgelegen energieopslagprojecten. Met 
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name energie-intensieve sectoren kunnen profiteren van de extra flexibiliteit van 
stroomafnameovereenkomsten met nabijgelegen energieopslag.

Amendement 562
Angelika Winzig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten, werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten, onder meer door te 
onderzoeken hoe de daaraan verbonden 
financiële risico’s kunnen worden 
verminderd, met name door gebruik te 
maken van kredietgaranties. De lidstaten 
zien erop toe dat deze overeenkomsten niet 
onderhevig zijn aan buitensporige of 
discriminerende procedures of lasten en dat 
eventuele bijbehorende garanties van 
oorsprong kunnen worden overgedragen 
aan de koper van de hernieuwbare energie 
in het kader van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten. Er moet bijzondere 
aandacht worden besteed aan de 
belemmeringen waarmee energie-
intensieve sectoren en kmo’s worden 
geconfronteerd. De lidstaten zien erop toe 
dat deze overeenkomsten niet onderhevig 
zijn aan buitensporige of discriminerende 
procedures of lasten en dat eventuele 
bijbehorende garanties van oorsprong 
kunnen worden overgedragen aan de koper 
van de hernieuwbare energie in het kader 
van de hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

Or. en

Amendement 563
Eva Maydell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

Indien het financieringsmechanisme voor 
hernieuwbare energie dat is opgezet bij 
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1294 
van de Commissie moet worden gebruikt 
om een daling van het verbruik van 
hernieuwbare energie in een lidstaat te 
compenseren, komen projecten alleen in 
aanmerking voor financiering indien 
akkoord wordt gegaan met verplichtingen 
inzake de uitwisseling van gegevens.

Or. en

Amendement 564
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
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stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor 
hernieuwbare verwarming en koeling in 
hun geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor 
hernieuwbare verwarming en koeling 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie en hernieuwbare verwarming en 
koeling.

Or. en

Amendement 565
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor 
hernieuwbare verwarming en koeling in 
hun geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor 
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hernieuwbare verwarming en koeling 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie en hernieuwbare verwarming en 
koeling.

Or. en

Amendement 566
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor stroom van 
nabijgelegen energieopslagprojecten in 
hun geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor stroom van 
nabijgelegen energieopslagprojecten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

Or. en

Motivering

Het expliciet vermelden van de mogelijkheid om nabijgelegen energieopslag, ofwel de opslag 
van elektriciteit die wordt verhandeld, op te nemen in stroomafnameovereenkomsten, creëert 
zekerheid en een gunstig regelgevingsklimaat voor nabijgelegen energieopslagprojecten. Met 
name energie-intensieve sectoren kunnen profiteren van de extra flexibiliteit van 
stroomafnameovereenkomsten met nabijgelegen energieopslag.
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Amendement 567
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor stroom van 
nabijgelegen projecten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
afnameovereenkomsten voor stroom van 
nabijgelegen projecten ondersteunde 
productie van hernieuwbare energie.

Or. en

Amendement 568
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 

De lidstaten beschrijven hun beleidslijnen 
en maatregelen ter bevordering van het 
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sluiten van hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

sluiten van hernieuwbare-
energieafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend. Zij geven in die verslagen ook 
een indicatie van het volume van de door 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten 
ondersteunde productie van hernieuwbare 
energie.

Or. en

Amendement 569
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar aanleiding van de beoordeling van 
de lidstaten analyseert de Commissie de 
belemmeringen voor langlopende 
stroomafnameovereenkomsten en in het 
bijzonder voor de uitrol van 
grensoverschrijdende hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
publiceert zij richtsnoeren voor het 
wegnemen van de belangrijkste 
regelgevings- en administratieve 
obstakels. Tijdens de plannings- en 
vergunningsprocedure wordt de uitrol van 
energie uit hernieuwbare bronnen en de 
verwante netwerkinfrastructuur 
verondersteld van doorslaggevend 
algemeen belang te zijn en bij te dragen 
tot de openbare veiligheid, zonder dat 
hierbij afbreuk wordt gedaan aan de 
milieubeschermingswetten op Unie- en 
nationaal niveau.
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Or. en

Amendement 570
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tijdens de plannings- en 
vergunningsprocedure wordt de uitrol van 
energie uit hernieuwbare bronnen en de 
verwante netwerkinfrastructuur 
verondersteld van algemeen belang te zijn 
en bij te dragen tot de openbare 
veiligheid, zonder dat hierbij afbreuk 
wordt gedaan aan de 
milieubeschermingswetten op Unie- en 
nationaal niveau.

Or. en

Amendement 571
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naar aanleiding van de beoordeling van 
de lidstaten uit hoofde van de eerste 
alinea analyseert de Commissie de 
belemmeringen voor langlopende 
stroomafnameovereenkomsten en in 
bijzonder voor de uitrol van 
grensoverschrijdende hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en 
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publiceert zij richtsnoeren voor het 
wegnemen van de belangrijkste 
regelgevings- en administratieve 
obstakels.

Or. en

Amendement 572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, 
Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, 
Janusz Lewandowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Tijdens de plannings- en 
vergunningsprocedure waarborgen de 
lidstaten dat het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en de verwante 
netwerkinfrastructuur wordt 
verondersteld van doorslaggevend 
algemeen belang te zijn en bij te dragen 
tot de openbare veiligheid, met 
inachtneming van de relevante 
Uniewetgeving.

Or. en

Motivering

De Russische invasie van Oekraïne vereist een herijking van het Europese energiebeleid. Het 
lijdt geen twijfel dat de uitbreiding van de hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen 
moet worden versneld om energieonafhankelijkheid en energiezekerheid in Europa mogelijk 
te maken. Vergunningsprocedures vormen een enorm knelpunt en moeten worden versneld.

Amendement 573
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 8
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Bestaande tekst Amendement

c bis) lid 8 van artikel 15 wordt 
vervangen door:

8. De lidstaten beoordelen de regelgevende 
en administratieve belemmeringen voor 
langlopende hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten en werken 
ongerechtvaardigde belemmeringen weg en 
bevorderen het sluiten van dergelijke 
overeenkomsten. De lidstaten zien erop toe 
dat deze overeenkomsten niet onderhevig 
zijn aan buitensporige of discriminerende 
procedures of lasten. De lidstaten 
beschrijven beleidslijnen en maatregelen 
ter bevordering van het sluiten van 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen en voortgangsverslagen 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999.

“8. De lidstaten beoordelen de 
regelgevende en administratieve 
belemmeringen voor langlopende 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten op zowel 
nationaal als grensoverschrijdend niveau 
en werken ongerechtvaardigde 
belemmeringen weg en bevorderen het 
sluiten van dergelijke overeenkomsten. De 
lidstaten zien erop toe dat deze 
overeenkomsten niet onderhevig zijn aan 
buitensporige of discriminerende 
procedures of lasten. De lidstaten 
beschrijven beleidslijnen en maatregelen 
ter bevordering van het sluiten van 
hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomsten in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen en voortgangsverslagen 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2018/1999.”.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 574
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika 
Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, Janusz Lewandowski

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) De lidstaten garanderen dat het 
aanvragers is toegestaan alle relevante 
documenten in digitale vorm in te dienen. 
Indien een aanvrager gebruikmaakt van 
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de optie om de aanvraag digitaal in te 
dienen, moet de volledige 
vergunningsprocedure, met inbegrip van 
de interne administratieve processen, 
digitaal worden uitgevoerd. De lidstaten 
zorgen en voorts voor dat de openbare 
hoorzittingen en de inspraakprocedures 
worden gedigitaliseerd.

Or. en

Motivering

Voorts moeten de lidstaten garanderen dat de plannings- en vergunningsprocedures volledig 
worden gedigitaliseerd. Deze maatregel kan ook aanzienlijk bijdragen aan de versnelling van 
deze procedures. Ook openbare hoorzittingen en inspraakprocedures moeten worden 
gedigitaliseerd.

Amendement 575
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn [xxx] publiceert de 
Commissie richtsnoeren voor het inkorten 
en vereenvoudigen van de 
vergunningsprocedure voor nieuwe 
hernieuwbare-energieprojecten of voor de 
uitbreiding van de capaciteit 
(“repowering”) of modernisering van 
bestaande hernieuwbare-
energieprojecten, waarin onder meer 
wordt ingegaan op:
a) aanbevelingen inzake de invoering en 
toepassing van de regels inzake 
administratieve procedures van de 
artikelen 15, 16 en 17, evenals 
vergelijkbare kernprestatie-indicatoren 
voor zowel voortgang als 
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doeltreffendheid;
b) het stroomlijnen van procedures en de 
verlening van administratieve 
ondersteuning aan zelfverbruikers van 
hernieuwbare energie en hernieuwbare-
energiegemeenschappen;
c) naleving van de milieuwetgeving van de 
EU en uit hoofde van de EU-wetgeving 
beschermde gebieden;
d) gerechtelijke procedures;
e) civiele geschillenbeslechting en 
bemiddeling;
f) inachtneming van technologische 
ontwikkelingen en innovatie in 
vergunningsprocedures;
g) beperkingen in gebieden die worden 
gebruikt voor militaire en 
burgerluchtvaart;
h) doeltreffende centrale contactpunten.
De lidstaten beschrijven hun 
vergunningspraktijken en de corrigerende 
maatregelen die zij nemen voor 
afstemming op de richtsnoeren van de EC 
in hun geïntegreerde nationale energie- 
en klimaatplannen bedoeld in de 
artikelen 3 en 14 van 
Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend.
De EC evalueert de corrigerende 
maatregelen in de plannen en de scores 
van elke lidstaat voor de kernprestatie-
indicatoren. De beoordeling van de EC 
wordt openbaar gemaakt.
Indien onvoldoende vooruitgang is 
geboekt, kan de Commissie aanvullende 
maatregelen treffen om de lidstaten te 
ondersteunen bij de invoering door hen te 
helpen met het hervormen en 
stroomlijnen van hun 
vergunningsprocedures.
Uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding 
van deze wijzigingsrichtlijn evalueert de 
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Commissie de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16 en 17 en de toepassing ervan en stelt 
zij in voorkomend geval wijzigingen voor 
van deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

Vertragingen in de vergunning behoren tot de belangrijkste knelpunten die de uitrol van 
hernieuwbare energie in de weg staan. Daarom moeten de praktijken van de lidstaten grondig 
worden geanalyseerd en moet de EC gemeenschappelijke richtsnoeren opstellen om de 
procedures en follow-upprocessen te stroomlijnen.

Amendement 576
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Uiterlijk … [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn] evalueert de 
Commissie de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16 en 17 en de toepassing ervan en stelt 
zij in voorkomend geval wijzigingen voor 
om deze regels aan te scherpen, en kan zij 
aanvullende maatregelen nemen ter 
ondersteuning van de lidstaten bij de 
uitvoering ervan, bijvoorbeeld bij het 
actualiseren van hun mijnbouwwetgeving 
of het verbeteren van hun technische 
capaciteiten.

De Commissie publiceert richtsnoeren om 
de lidstaten te ondersteunen bij de 
toepassing van de regels inzake 
vergunnings- en administratieve 
procedures uit de artikelen 15, 16 en 17 
van deze Richtlijn, teneinde te garanderen 
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dat burgers en gemeenschappen de kans 
krijgen deel te nemen aan de 
energietransitie en dat een toegenomen 
gebruik van hernieuwbare energie leidt 
tot synergieën met de bescherming van de 
biodiversiteit. Bij de richtsnoeren wordt 
een reeks kernindicatoren gevoegd die een 
transparante beoordeling van zowel de 
voortgang als de doeltreffendheid 
mogelijk maken.
Uiterlijk … [zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn] dienen de lidstaten een 
strategisch plan in bij de Commissie met 
een beoordeling van hun 
vergunningsprocedure en de corrigerende 
maatregelen die moeten worden genomen 
in overeenstemming met de richtsnoeren 
en om de verwezenlijking van de 
nationale klimaat- en energieplannen niet 
te belemmeren. De Commissie maakt deze 
plannen openbaar.
In hun voortgangsverslagen over de 
nationale klimaat- en energieplannen als 
bedoeld in artikel 20 van Verordening 
(EU) 2018/1999 brengen de lidstaten 
verslag uit over de uitvoering van de 
corrigerende maatregelen die zijn 
opgenomen in het strategische plan en 
van de kernindicatoren.

Or. en

Amendement 577
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 9. Uiterlijk zes maanden na de 
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inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn herziet de Commissie 
de richtsnoeren voor het inkorten en 
vereenvoudigen van de 
vergunningsprocedure voor nieuwe en 
repowering-projecten, met inbegrip van 
hybride hernieuwbare-energiecentrales en 
nabijgelegen voorzieningen, waarbij zij 
onder meer aanbevelingen doet om 
administratieve belemmeringen voor 
hernieuwbare-energieprojecten en de 
activa voor energietransmissie die nodig 
zijn voor hun aansluiting op en integratie 
in het elektriciteitssysteem weg te nemen, 
en presenteert zij beste werkwijzen voor 
vergunning en de interconnectie van 
netwerken, alsmede kernprestatie-
indicatoren voor de toepassing van de 
regels inzake administratieve procedures 
uit deze richtlijn. Hiertoe voert de 
Commissie passende raadplegingen uit, 
onder meer met relevante 
belanghebbenden uit de industrie.
De Commissie evalueert de huidige 
vergunningspraktijken van de lidstaten en 
stelt corrigerende maatregelen voor zodat 
zij in overeenstemming zijn met de 
richtsnoeren van de Commissie.
De beoordeling van de Commissie wordt 
openbaar gemaakt. Indien er geen 
vooruitgang is geboekt, kan de Commissie 
aanvullende maatregelen treffen om de 
lidstaten te ondersteunen bij de invoering 
door hen te helpen met het hervormen en 
stroomlijnen van hun 
vergunningsprocedures.
Uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding 
van deze wijzigingsrichtlijn evalueert de 
Commissie de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16 en 17 en de toepassing ervan en stelt 
zij in voorkomend geval wijzigingen voor 
van deze regels, en neemt zij aanvullende 
maatregelen ter ondersteuning van de 
lidstaten bij de uitvoering ervan.

Or. en
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Amendement 578
Maria Spyraki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn:

a) publiceert de Commissie richtsnoeren 
voor het inkorten en vereenvoudigen van 
de vergunningsprocedure voor nieuwe en 
repowering-projecten, die aanbevelingen 
moeten bevatten over de invoering en 
toepassing van de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16 en 17, alsmede een reeks 
kernprocesindicatoren aan de hand 
waarvan de voortgang en de 
doeltreffendheid op transparante wijze 
kunnen worden beoordeeld; 
b) verplicht de Commissie de lidstaten 
uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn een 
strategisch plan bij haar in te dienen met 
een beoordeling van hun 
vergunningsprocedure en de corrigerende 
maatregelen die zij moeten nemen in 
overeenstemming met de richtsnoeren en 
om de verwezenlijking van hun nationale 
energie- en klimaatplannen niet te 
belemmeren, en elke zes maanden daarna 
verslag aan haar uit te brengen over de 
uitvoering van de corrigerende 
maatregelen die in het plan worden 
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vermeld en over de 
kernprocesindicatoren; 
c) wijst de Commissie een onafhankelijke 
entiteit aan die de corrigerende 
maatregelen in het plan en de scores van 
elke lidstaten voor de 
kernprocesindicatoren analyseert en deze 
aan de Commissie doet toekomen. De 
Commissie maakt deze informatie 
openbaar;
d) voert de Commissie stimulansen in 
voor lidstaten die hoger scoren op de 
kernprocesindicatoren, waaronder 
prioritaire toegang tot CEF-toewijzingen 
voor hernieuwbare-energieprojecten.”. 

Or. en

Amendement 579
Seán Kelly

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Bij deze richtlijn zal de Commissie:

a) richtsnoeren publiceren voor het 
inkorten en vereenvoudigen van de 
vergunningsprocedure voor nieuwe en 
repowering-projecten, die aanbevelingen 
moeten bevatten over de invoering en 
toepassing van de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
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15, 16, 16 bis en 17, alsmede een reeks 
kernprocesindicatoren aan de hand 
waarvan de voortgang en de 
doeltreffendheid op transparante wijze 
kunnen worden beoordeeld;
b) de lidstaten verplichten uiterlijk zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn een strategisch plan bij haar in te 
dienen met een beoordeling van hun 
vergunningsprocedure en de corrigerende 
maatregelen die zij moeten nemen in 
overeenstemming met de richtsnoeren en 
om de verwezenlijking van hun nationale 
energie- en klimaatplannen niet te 
belemmeren, en elk jaar daarna verslag 
aan haar uit te brengen over de uitvoering 
van de corrigerende maatregelen die in 
het plan worden vermeld en over de 
kernprocesindicatoren; 
c) de corrigerende maatregelen in het 
plan en de scores van elke lidstaten voor 
de kernprocesindicatoren analyseren. De 
Commissie maakt deze informatie 
openbaar.

Or. en

Amendement 580
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 

9. Uiterlijk zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn publiceert de 
Commissie richtsnoeren voor nationale 
overheden voor het versnellen en 
vereenvoudigen van de 
vergunningsprocedure voor nieuwe en 
repowering-projecten. Deze richtsnoeren 
omvatten aanbevelingen over de invoering 



PE729.882v01-00 68/184 AM\1251599NL.docx

NL

de lidstaten bij de uitvoering ervan. en toepassing van de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16 en 17, alsmede een reeks 
kernprocesindicatoren (KPI’s) aan de 
hand waarvan de voortgang en de 
doeltreffendheid op transparante wijze 
kunnen worden beoordeeld. Dergelijke 
richtsnoeren omvatten ook informatie 
over onder meer digitale en personele 
middelen van vergunningsautoriteiten, 
doeltreffende centrale contactpunten, 
ruimtelijke ordening, beperkingen met 
betrekking tot de militaire en 
burgerluchtvaart, gerechtelijke 
procedures en civiele 
geschillenbeslechting en bemiddeling.

Or. en

Amendement 581
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan op hernieuwbare 
verwarming, koeling en stroom en 
hernieuwbare warmtekrachtkoppeling, en 
stelt zij in voorkomend geval wijzigingen 
voor van deze regels, en neemt zij 
aanvullende maatregelen ter ondersteuning 
van de lidstaten bij de uitvoering ervan, in 
het bijzonder door richtsnoeren te 
publiceren die zijn gericht op de 
aanpassing en modernisering van de 
wetten inzake mijnbouw- en geologische 
werkzaamheden, alsmede het waarborgen 
van toereikende technische capaciteit om 
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deze taken uit te voeren.

Or. en

Amendement 582
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. De Commissie houdt nauw 
toezicht op de toepassing van de 
vergunningsregels en evalueert uiterlijk 
één jaar na de inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16 en 17 en de toepassing ervan en stelt 
zij in voorkomend geval wijzigingen voor 
van deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

De Commissie moet richtsnoeren 
publiceren om de lidstaten te 
ondersteunen bij de uitvoering van 
administratieve procedures.

Or. en

Amendement 583
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 

9. De Commissie houdt nauw 
toezicht op de toepassing van de 
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wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 
en de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

vergunningsregels door middel van een 
jaarlijkse benchmark. De inhoud van deze 
benchmark moet worden omschreven in 
bijlage N.

De Commissie moet richtsnoeren 
publiceren om de lidstaten te 
ondersteunen bij de uitvoering van 
administratieve procedures.

Indien de lidstaten de regels inzake 
vergunning op nationaal niveau niet 
doeltreffend toepassen, moet de Europese 
Commissie per ommegaande 
inbreukprocedures inleiden.

Or. en

Amendement 584
Morten Petersen, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Bij de richtlijn publiceert de 
Commissie richtsnoeren voor het inkorten 
en vereenvoudigen van de 
vergunningsprocedure voor nieuwe en 
repowering-projecten, die aanbevelingen 
moeten bevatten over de invoering en 
toepassing van de regels inzake 
administratieve procedures van de artikelen 
15, 16, 16 bis en 17, alsmede een reeks 
kernprocesindicatoren aan de hand 
waarvan de voortgang en de 
doeltreffendheid op transparante wijze 
kunnen worden beoordeeld.

Or. en



AM\1251599NL.docx 71/184 PE729.882v01-00

NL

(32018L2001)

Amendement 585
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

9. Uiterlijk één jaar na de volledige 
omzetting van deze wijzigingsrichtlijn 
door alle lidstaten voert de Commissie een 
evaluatie uit om te bepalen of het nodig is 
de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan te herzien en in 
voorkomend geval wijzigingen van deze 
regels voor te stellen, en kan zij 
aanvullende maatregelen nemen ter 
ondersteuning van de lidstaten bij de 
uitvoering ervan.

Or. en

Motivering

Om regelgevingsstabiliteit te waarborgen voor een langlopend project, moeten te regelmatige 
herzieningen worden vermeden.

Amendement 586
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Uiterlijk één jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 

9. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn evalueert de Commissie 
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de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 en 
de toepassing ervan en stelt zij in 
voorkomend geval wijzigingen voor van 
deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen nemen ter ondersteuning van 
de lidstaten bij de uitvoering ervan.

de regels inzake administratieve 
procedures van de artikelen 15, lid 1 en lid 
3, 16en 17 en de toepassing ervan en stelt 
zij in voorkomend geval wijzigingen voor 
van deze regels, en kan zij aanvullende 
maatregelen overwegen ter ondersteuning 
van de lidstaten bij de uitvoering ervan.”.

Or. en

Motivering

Wij zijn van mening dat de voorgestelde periode van 1 jaar alleen toereikend is om de 
resultaten te analyseren en evalueren van regels die al eerder in werking zijn getreden. De 
bepalingen in dit amendement moeten na hun inwerkingtreding worden omgezet door de 
lidstaten en kunnen pas daarna worden toegepast, dus de termijn van 1 jaar om de resultaten 
te analyseren kan in deze gevallen niet worden toegepast. We stellen derhalve voor deze te 
wijzigen.

Amendement 587
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. De lidstaten presenteren in de 
bijgewerkte nationale energie- en 
klimaatplannen als bedoeld in artikel 14, 
lid 2, van Verordening (EU) 2018/199 een 
beoordeling van hun 
vergunningsprocedure en de maatregelen 
voor verbetering die moeten worden 
getroffen in overeenstemming met de 
richtsnoeren, overeenkomstig de 
procedure en tijdplanning die in dat 
artikel worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 588
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 ter. De lidstaten moeten strategische-
planningsprocedures ontwikkelen om 
grond te identificeren die beschikbaar is 
voor de uitrol van hernieuwbare-
energieprojecten, in het bijzonder 
aangetaste grond en grond voor meerdere 
toepassingen, zoals landbouwgrond en 
binnenwateren waar hernieuwbare-
energieprojecten kunnen worden 
uitgerold.

Or. en

Amendement 589
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 9 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 quater. De Commissie beoordeelt 
de maatregelen voor verbetering en de 
score van de lidstaten voor de KPI’s. Deze 
informatie moet openbaar zijn. De 
Commissie voert stimulansen in voor 
lidstaten die hogere scoren op de KPI’s, 
waaronder prioritaire toegang tot EU-
middelen voor hernieuwbare-
energieprojecten.

Or. en

Amendement 590
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:

d bis) “De lidstaten nemen met name 
passende maatregelen om ervoor te zorgen 
dat:

a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor de 
in de eerste alinea bedoelde procedures;

a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor de 
in de eerste alinea bedoelde procedures;

b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
evenredig zijn, geen onderscheid maken 
tussen aanvragers en ten volle rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 
van energie uit hernieuwbare bronnen;

b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
evenredig zijn, geen onderscheid maken 
tussen aanvragers en ten volle rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 
van energie uit hernieuwbare bronnen;

c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn; en

c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn; en

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld.

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen, onder meer in de 
vorm van waterstof, eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld, en dezelfde 
vereenvoudigde vergunningsprocedures 
ook worden toegepast op de ontwikkeling 
van verwante transmissie- en 
distributienetwerken, mits het gebruikte 
oppervlakte hierdoor niet toeneemt;
e) de vergunningsprocedures voor 
energiecentrales, met inbegrip van 
offshore hernieuwbare-energiecentrales, 
en voor de netwerkactiva die nodig zijn 
om deze aan te sluiten op en te integreren 
in het energiesysteem, met inbegrip van 
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het waterstofsysteem, worden geïntegreerd 
of onderling worden afgestemd indien de 
nationale wetgeving voorziet in 
verschillende procedures voor 
energiecentrales en netwerkactiva.”.

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 591
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) De lidstaten ontwikkelen 
strategische-planningsprocedures om 
grond te identificeren die beschikbaar is 
voor de ontwikkeling van hernieuwbare-
energieprojecten, waarbij prioriteit wordt 
toegekend aan onbenutte gebieden, 
waaronder “brownfields” en aangetaste 
grond. De uitrol van hernieuwbare-
energieprojecten in beschermde gebieden 
wordt beperkt, tenzij de baten van de 
uitgerolde infrastructuur de 
consequenties voor het ecosysteem ruim 
compenseren.

Or. en

Amendement 592
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 15 bis (nieuw) 
Geïntegreerde inventarisatie en planning 
van hernieuwbare energiebronnen op 
verschillende niveaus
1. Met het oog op het bereiken van de in 
deze richtlijn vastgestelde streefcijfers op 
een zo kosten- en energie-efficiënt 
mogelijke manier, voeren de lidstaten 
geïntegreerde inventarisatie en planning 
op verschillende niveaus uit voor de uitrol 
van hernieuwbare energiebronnen, 
teneinde het binnenlandse potentieel 
volledig te benutten en het gebruik van 
lokale hernieuwbare energiebronnen en 
de potentieel beschikbare ruimte te 
optimaliseren, met inachtneming en 
toepassing van het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie.
2. Elke lidstaat voert een proces in dat 
zorgt voor coördinatie tussen alle 
relevante nationale, regionale en lokale 
autoriteiten bij de voorafgaande planning 
van de scenario’s voor de uitrol van 
hernieuwbare energie op korte, 
middellange en lange termijn, die een 
aanvulling vormen op het kader van 
artikel 11 van de governanceverordening 
(EU) 2018/1999.
3. Met het oog op een bottom-
upbenadering verplichten de lidstaten de 
regionale en lokale autoriteiten tot 
geïntegreerde lokale inventarisatie en 
planning van hernieuwbare 
energiebronnen, ten minste in gemeenten, 
respectievelijk regio’s met een totale 
bevolking van meer dan 10 000 inwoners, 
en moedigen zij kleinere lokale gemeenten 
aan hetzelfde op vrijwillige basis te doen. 
De plannen worden openbaar gemaakt en 
ingediend in het kader van het in lid 2 
bedoelde coördinatieproces.
Voor die plannen geldt dat deze minstens:
a) een beoordeling omvatten waarin alle 
opties voor de ontwikkeling van lokale, 
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duurzame toeleveringsketens voor 
hernieuwbare energie worden 
geïnventariseerd, alsook de lokale opties 
voor de levering en optimalisering van 
hernieuwbare energie die het meest 
bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking 
van een uiterst energie-efficiënt en 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerd energiesysteem voor de 
toepassing van het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie en vanuit het 
perspectief van integratie van lokale 
energiesystemen en die bijdragen tot de 
sociaaleconomische ontwikkeling op 
lange termijn;
b) een beoordeling omvatten waarin wordt 
vastgesteld welke gebieden beschikbaar 
zijn voor de uitrol van projecten op het 
gebied van hernieuwbare energie, 
verwante opslagvoorzieningen en 
infrastructuur, en in overeenstemming 
zijn met de EU-milieuwetgeving, zoals 
daken en grond voor meerdere 
toepassingen, waaronder stedelijke 
gebieden, landbouwgrond, waterlichamen 
en “brownfields”, en welke gebieden niet 
beschikbaar zijn wegens 
infrastructuurbeperkingen en die 
beschermd zijn krachtens EU- en 
nationale wetgeving;
c) prognoses omvatten van de 
geanticipeerde stijging van de lokale 
vraag naar hernieuwbare energie in 
verschillende sectoren, waaraan moet 
worden tegemoetgekomen met 
gelijkwaardige aanvullende capaciteiten 
voor hernieuwbare energie 
overeenkomstig artikel 3, lid 4 (nieuw), de 
verwante infrastructuur en 
opslagvoorzieningen en, indien haalbaar, 
het vraagresponspotentieel om de 
integratie van het stijgende aandeel 
hernieuwbare energie te faciliteren;
d) zijn gebaseerd op de informatie en 
gegevens die worden verstrekt in de 
uitgebreide beoordelingen die worden 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 14 van 
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Richtlijn 2019/1658 en artikel 23 van 
COM(2021) 558 final “voorstel voor een 
richtlijn betreffende energie-efficiëntie”;
e) worden voorbereid met medewerking 
van alle betrokken regionale of lokale 
belanghebbenden en met participatie van 
het grote publiek;
f) rekening houden met de 
gemeenschappelijke behoeften van lokale 
gemeenschappen, met inbegrip van de 
huishoudens die te maken krijgen met 
energiearmoede en -kwetsbaarheid, en 
meerdere lokale of regionale bestuurlijke 
eenheden of regio’s;
g) het volledige potentieel benutten om 
burgers actief bij het energiesysteem te 
betrekken als zelfverbruikers van 
hernieuwbare energie, collectieve 
zelfverbruikers of hernieuwbare-
energiegemeenschappen, zoals beoordeeld 
overeenkomstig artikel 21, lid 3, en 
artikel 22, lid 4;
h) voorzien in een beoordeling van de 
synergetische effecten van potentiële 
projecten om te voorkomen dat 
individuele en gefragmenteerde evaluaties 
worden uitgevoerd op gebieden waar 
meerdere projecten kunnen worden 
ingediend:
i) een methode voor toezicht op de 
voortgang van de uitvoering van de 
vastgestelde beleidslijnen en maatregelen 
omvatten.
4. Elke lidstaat zorgt ervoor dat het 
publiek in de gelegenheid wordt gesteld 
om deel te nemen aan de voorbereiding 
van de lokale en regionale plannen voor 
hernieuwbare energie en de in lid 3 
bedoelde beoordelingen, alsmede aan de 
daaruit voortvloeiende beleidslijnen en 
maatregelen. Daartoe ontwikkelen de 
lidstaten aanbevelingen ter ondersteuning 
van de regionale en lokale autoriteiten bij 
de uitvoering van beleidslijnen en 
maatregelen met betrekking tot de 
ontwikkeling van geïntegreerde lokale 
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plannen en inventarissen van 
hernieuwbare energiebronnen op 
regionaal en lokaal niveau, waarbij het 
vastgestelde potentieel wordt benut.
5. De plannen die uit hoofde van lid 3 
worden opgesteld, worden periodiek 
geëvalueerd, op zijn minst wanneer de 
nationale klimaat- en energieplannen 
worden bijgewerkt.
6. De lidstaten ondersteunen de regionale 
en lokale autoriteiten zoveel mogelijk met 
alle mogelijke middelen, waaronder 
technische, personele en financiële 
middelen voor de ontwikkeling van een 
aan hernieuwbare energie gerelateerd 
geografisch informatiesysteem (GIS) en 
andere relevante instrumenten, zoals 
zonneatlassen of verwarmings- en 
koelingskaarten.
De lidstaten moedigen lokale en regionale 
overheden aan trajecten of doelstellingen 
te ontwikkelen en toe te passen voor 
hernieuwbare energie die wordt 
geproduceerd door steden, zelfverbruikers 
van hernieuwbare energie, collectieve 
zelfverbruikers en hernieuwbare-
energiegemeenschappen, en ondersteunen 
hen hierbij.
7. Elke lidstaat verstrekt overeenkomstig 
artikel 17 van Verordening (EU) 
2018/1999 informatie over de vooruitgang 
bij de vaststelling en uitvoering van dit 
artikel als onderdeel van zijn geïntegreerd 
nationaal energie- en klimaatplan.

Or. en

Motivering

Volgens het JRC wordt er in de lidstaten momenteel maar beperkt integraal gepland. Slechts 
26 % van de Europese steden beschikt over een klimaatactieplan of een strategie voor de 
energietransitie. Met een meer gestructureerde benadering van vroegtijdige ruimtelijke 
planning en inventarisatie van het lokale hernieuwbare-energiepotentieel met een grotere 
betrokkenheid van lokale en regionale overheden kunnen aanzienlijke bezuinigingen worden 
verwezenlijkt, fouten in de planning, miscommunicatie, misinformatie en een gebrekkig 
inzicht in specifieke lokale omstandigheden, behoeften en kansen – met inefficiëntie tot gevolg 
– worden vermeden en de integratie van energiesystemen worden verbeterd.
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Amendement 593
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) Artikel 15, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings- 
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op centrales en bijbehorende 
transmissie- en distributienetten voor de 
productie van elektriciteit, verwarming of 
koeling uit hernieuwbare bronnen, op de 
omzetting van biomassa in 
biobrandstoffen, vloeibare biomassa of 
biomassabrandstoffen of andere 
energieproducten, en op hernieuwbare 
vloeibare en gasvormige 
transportbrandstoffen van niet-biologische 
oorsprong, evenredig en noodzakelijk zijn 
en bijdragen tot het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie.

“1. De lidstaten zien erop toe dat nationale 
regels voor toestemmings-, certificerings- 
en vergunningsprocedures die worden 
toegepast op hernieuwbare-
energiecentrales, met inbegrip van 
hybride hernieuwbare-energiecentrales, 
en de bijbehorende transmissie- en 
distributienetten voor de productie van 
elektriciteit, verwarming of koeling uit 
hernieuwbare bronnen, op de omzetting 
van biomassa in biobrandstoffen, vloeibare 
biomassa of biomassabrandstoffen of 
andere energieproducten, en op 
hernieuwbare vloeibare en gasvormige 
transportbrandstoffen van niet-biologische 
oorsprong, evenredig en noodzakelijk zijn 
en bijdragen tot het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie.

De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:

De lidstaten nemen met name passende 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:

a) de administratieve procedures worden 
gestroomlijnd en worden afgehandeld op 
het juiste administratieve niveau en 
voorzien in voorspelbare termijnen voor de 
in de eerste alinea bedoelde procedures;

a) alle administratieve procedures, met 
inbegrip van regionale en gemeentelijke, 
worden gestroomlijnd en worden 
afgehandeld op het juiste administratieve 
niveau (overeenkomstig artikel 16, lid 4) 
en voorzien in voorspelbare termijnen voor 
de in de eerste alinea bedoelde procedures;

b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
evenredig zijn, geen onderscheid maken 
tussen aanvragers en ten volle rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 

b) de toestemmings-, certificerings- en 
vergunningsregels objectief, transparant en 
evenredig zijn, geen onderscheid maken 
tussen aanvragers en ten volle rekening 
houden met de bijzondere kenmerken van 
individuele technologieën op het gebied 
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van energie uit hernieuwbare bronnen; van energie uit hernieuwbare bronnen;

c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn; en

c) de door de consumenten, planologen, 
architecten, aannemers en installateurs en 
leveranciers van apparatuur en systemen te 
betalen administratieve heffingen 
transparant en kostengerelateerd zijn;

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld.

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld;
e) aan de verlening van vergunningen 
voor hernieuwbare-energieprojecten in 
prioritaire gebieden, die een aanzienlijke 
bijdrage leveren aan decarbonisatie en de 
vermindering van de afhankelijkheid van 
de EU van ingevoerde energie, prioriteit 
wordt toegekend;
f) een éénloketsysteem voor vergunningen 
wordt opgezet om te garanderen dat 
ontwikkelaars van hernieuwbare-
energieprojecten één punt van contact met 
nationale instanties hebben zodat 
naleving en samenhang kan worden 
gewaarborgd bij alle relevante 
overheidsinstanties;
g) verschillende overheidsinstanties 
samenwerken en de behandeling en 
goedkeuring van vergunningsaanvragen 
onderling afstemmen, bijv. via een 
éénloketsysteem; en
h) indien bezwaar wordt gemaakt tegen 
een vergunning voor de uitrol van 
hernieuwbare energie, een dergelijk 
beroep onverwijld, binnen één jaar, in 
aanvulling op de termijn van twee jaar 
voor de behandeling van 
vergunningsaanvragen, wordt behandeld 
om onnodige vertraging in de planning en 
installatie van hernieuwbare-
energieprojecten te voorkomen.
Tijdens de plannings- en 
vergunningsprocedure wordt de uitrol van 
energie uit hernieuwbare bronnen en de 
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verwante netwerkinfrastructuur 
verondersteld van algemeen belang te zijn 
en bij te dragen tot de openbare 
veiligheid, zonder dat hierbij afbreuk 
wordt gedaan aan de 
milieubeschermingswetten op Unie- en 
nationaal niveau.”.

Or. en

(32018L2001)

Motivering

Noodzakelijk om de vergunningsprocedure te vergemakkelijken, coördineren en versnellen. In 
sommige lidstaten kan de vergunningsprocedure jaren duren, gevolgd door langdurige 
klachtenprocedures of juridische gevechten. Daarom moeten lidstaten een vaste termijn 
hebben voor de afronding van aanvragen nadat zij alle relevante informatie hebben 
ontvangen.

Amendement 594
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 1 – alinea 2 – punt d

Bestaande tekst Amendement

(5 bis) In lid 1, tweede alinea, wordt punt 
d) vervangen door:

d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure, 
worden opgesteld.

“d) er voor decentrale apparaten voor het 
produceren en opslaan van energie uit 
hernieuwbare bronnen eenvoudigere en 
minder omslachtige 
vergunningsprocedures, met inbegrip van 
een eenvoudigekennisgevingsprocedure en 
centrale contactpunten, worden 
opgesteld.”.

Or. en

(Richtlijn (EU) 2018/2001, CELEX 32018L2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-



AM\1251599NL.docx 83/184 PE729.882v01-00

NL

content/NL/TXT/?uri=CELEX:32018L2001)

Motivering

Ter correctie van het ontbreken in de operationele tekst van centrale contactpunten, die 
worden genoemd in de effectbeoordeling en in overweging 50 van Richtlijn (EU) 2018/2001.

Amendement 595
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) Artikel 15, lid 3 wordt vervangen 
door:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau voorzien in 
bepalingen voor de integratie en inzet van 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
zelfverbruik van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen, en 
het gebruik van onvermijdelijke 
afvalwarmte en -koude bij de planning, 
waaronder vroegtijdige ruimtelijke 
planning, het ontwerp, de bouw, en de 
renovatie van stedelijke infrastructuur, 
industriële, commerciële of residentiële 
zones en energie-infrastructuur, met 
inbegrip van elektriciteit, stadsverwarming 
en -koeling, en netwerken voor aardgas en 
alternatieve brandstoffen. De lidstaten 
sporen met name lokale en regionale 
administratieve organen ertoe aan, waar 
gepast, verwarming en koeling uit 
hernieuwbare bronnen op te nemen in de 
planning van stedelijke infrastructuur en 
met de netwerkexploitanten te overleggen 
om het effect weer te geven van energie-
efficiëntie en vraagresponsprogramma’s 
evenals van specifieke bepalingen 
betreffende het zelfverbruik van 

“3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau voorzien in 
bepalingen voor de integratie en inzet van 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
zelfverbruik van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen, en 
het gebruik van onvermijdelijke 
afvalwarmte en -koude bij de planning, 
waaronder vroegtijdige ruimtelijke 
planning, het ontwerp, de bouw, en de 
renovatie van stedelijke infrastructuur, 
industriële, commerciële of residentiële 
zones en energie- en 
vervoersinfrastructuur, met inbegrip van 
elektriciteit, stadsverwarming en -koeling, 
en netwerken voor aardgas en alternatieve 
brandstoffen. De lidstaten sporen met name 
lokale en regionale administratieve 
organen ertoe aan, waar gepast, 
verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen op te nemen in de planning van 
stedelijke infrastructuur en met de 
netwerkexploitanten te overleggen om het 
effect weer te geven van energie-efficiëntie 
en vraagresponsprogramma’s evenals van 
specifieke bepalingen betreffende het 
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hernieuwbare energie en hernieuwbare-
energiegemeenschappen op de 
infrastructuurontwikkelingsplannen van de 
exploitanten.

zelfverbruik van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen op 
de infrastructuurontwikkelingsplannen van 
de exploitanten.”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivering

De opname van de vervoerssector is in overeenstemming met de steeds grotere rol die vervoer 
speelt in de integratie van energiesystemen.

Amendement 596
Morten Petersen, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(5 ter) In artikel 15 wordt lid 3 vervangen 
door:

3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau voorzien in 
bepalingen voor de integratie en inzet van 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
zelfverbruik van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen, en 
het gebruik van onvermijdelijke 
afvalwarmte en -koude bij de planning, 
waaronder vroegtijdige ruimtelijke 
planning, het ontwerp, de bouw, en de 
renovatie van stedelijke infrastructuur, 
industriële, commerciële of residentiële 
zones en energie-infrastructuur, met 
inbegrip van elektriciteit, stadsverwarming 
en -koeling, en netwerken voor aardgas en 
alternatieve brandstoffen. De lidstaten 
sporen met name lokale en regionale 

“3. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau voorzien in 
bepalingen voor de integratie en inzet van 
hernieuwbare energie, met inbegrip van 
zelfverbruik van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen, en 
het gebruik van onvermijdelijke 
afvalwarmte en -koude bij de planning, 
waaronder vroegtijdige ruimtelijke 
planning, het ontwerp, de bouw, en de 
renovatie van stedelijke infrastructuur, 
industriële, commerciële of residentiële 
zones en energie- en 
vervoersinfrastructuur, met inbegrip van 
elektriciteit, stadsverwarming en -koeling, 
en netwerken voor aardgas en alternatieve 
brandstoffen. De lidstaten sporen met name 
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administratieve organen ertoe aan, waar 
gepast, verwarming en koeling uit 
hernieuwbare bronnen op te nemen in de 
planning van stedelijke infrastructuur en 
met de netwerkexploitanten te overleggen 
om het effect weer te geven van energie-
efficiëntie en vraagresponsprogramma’s 
evenals van specifieke bepalingen 
betreffende het zelfverbruik van 
hernieuwbare energie en hernieuwbare-
energiegemeenschappen op de 
infrastructuurontwikkelingsplannen van de 
exploitanten.

lokale en regionale administratieve 
organen ertoe aan, waar gepast, 
verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen op te nemen in de planning van 
stedelijke infrastructuur en met de 
netwerkexploitanten te overleggen om het 
effect weer te geven van energie-efficiëntie 
en vraagresponsprogramma’s evenals van 
specifieke bepalingen betreffende het 
zelfverbruik van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen op 
de infrastructuurontwikkelingsplannen van 
de exploitanten.”.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 597
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Artikel 15 – lid 10
De lidstaten moeten strategische-
planningsprocedures ontwikkelen om 
grond te identificeren die beschikbaar is 
voor de uitrol van hernieuwbare-
energieprojecten, in het bijzonder 
aangetaste grond en grond voor meerdere 
toepassingen, waaronder landbouwgrond 
en binnenwateren waar hernieuwbare-
energieprojecten kunnen worden 
uitgerold.

Or. en

Amendement 598
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quinquies) Artikel 15 – lid 11
De lidstaten presenteren in de bijgewerkte 
nationale energie- en klimaatplannen als 
bedoeld in artikel 14, lid 2, van 
Verordening (EU) 2018/199 een 
beoordeling van hun 
vergunningsprocedure en de maatregelen 
voor verbetering die moeten worden 
getroffen in overeenstemming met de 
richtsnoeren, overeenkomstig de 
procedure en tijdplanning die in dat 
artikel worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 599
Morten Petersen, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 sexies) Artikel 15 – lid 12
De lidstaten moeten jaarlijks verslag 
uitbrengen over de hierboven genoemde 
statistische gegevens, die de Europese 
Commissie via het jaarlijkse proces in het 
kader van het Europees semester zal 
monitoren.

Or. en

Amendement 600
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 septies (nieuw)
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Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

Artikel 16 (5 septies)  

Organisatie en duur van de 
vergunningsprocedure

Artikel 16 – lid 1

1. De lidstaten richten een of meer 
contactpunten op, of wijzen zij deze aan. 
Die contactpunten begeleiden de aanvrager 
op diens verzoek bij en vergemakkelijken 
de volledige administratieve 
vergunningsaanvraag en -procedure. De 
aanvrager dient gedurende de gehele 
administratieve procedure slechts met één 
contactpunt contact te hebben. De 
vergunningsprocedure heeft betrekking op 
de relevante administratieve bouw-, 
repowering- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en 
op activa die nodig zijn voor hun 
aansluiting op het net. De 
vergunningsprocedure omvat alle 
procedures vanaf de bevestiging van 
ontvangst van de aanvraag tot de 
toezending van het in lid 2 bedoelde 
resultaat van de procedure.

“Artikel 16
Organisatie en duur van de 
vergunningsprocedure
1. De lidstaten richten een of meer 
contactpunten op, of wijzen zij deze aan. 
Die contactpunten begeleiden de 
aanvrager op diens verzoek bij en 
vergemakkelijken de volledige 
administratieve vergunningsaanvraag en -
procedure. De aanvrager dient gedurende 
de gehele administratieve procedure 
slechts met één contactpunt contact te 
hebben. De vergunningsprocedure heeft 
betrekking op de relevante administratieve 
bouw-, repowering- en 
exploitatievergunningen voor installaties 
voor de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen en op activa die 
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nodig zijn voor hun aansluiting op het 
net. De vergunningsprocedure omvat alle 
procedures vanaf de bevestiging van 
ontvangst van de aanvraag tot de 
toezending van het in lid 2 bedoelde 
resultaat van de procedure.
1 bis. Voor het vereenvoudigde proces 
voor repowering-projecten staan de 
lidstaten automatisch toe dat locaties 
worden hergebruikt en dat 
projectontwikkelaars een 
milieueffectbeoordeling uitvoeren die is 
beperkt tot incrementele negatieve 
milieueffecten ten opzichte van het 
oorspronkelijke project, in 
overeenstemming met artikel 2, lid 4, van 
Richtlijn 2011/92/EU, Richtlijn 
2009/147/EG en Richtlijn 92/43/EEG van 
de Raad. Deze procedure zal maximaal 
een jaar duren.
1 ter. De lidstaten creëren een nieuwe 
categorie “Fit for 55-projecten van 
bijzonder openbaar belang” voor 
projecten op het gebied van hernieuwbare 
energie en netwerkinfrastructuur die van 
strategisch belang zijn. Projecten die in 
deze categorie vallen, genieten tijdens de 
vergunningsprocedure een prioritaire 
behandeling van de bevoegde autoriteit en 
kunnen in de lidstaten een 
vereenvoudigde vergunningsprocedure 
doorlopen.”.

Or. en

(32018L2001)

Motivering

In sommige lidstaten kan de vergunningsprocedure jaren duren, gevolgd door langdurige 
klachtenprocedures of juridische gevechten. Daarom moeten lidstaten een vaste termijn 
hebben voor de afronding van aanvragen nadat zij alle relevante informatie hebben 
ontvangen.
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Amendement 601
Morten Petersen, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 octies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 – lid 4

Bestaande tekst Amendement

(5 octies) In artikel 16 wordt lid 4 
vervangen door:

Artikel 16, lid 4 “Artikel 16, lid 4

4. Onverminderd lid 7, duurt de in lid 1 
bedoelde vergunningsprocedure, met 
inbegrip van alle betrokken procedures van 
bevoegde overheden, niet langer dan twee 
jaar voor krachtcentrales. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden kan de termijn van twee 
jaar met maximaal één jaar worden 
verlengd.

4. Onverminderd lid 7, duurt de in lid 1 
bedoelde vergunningsprocedure, met 
inbegrip van regionale en gemeentelijke 
procedures en alle betrokken procedures 
van bevoegde overheden, niet langer dan 
twee jaar voor krachtcentrales. In naar 
behoren gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden kan de termijn van twee 
jaar met maximaal één jaar worden 
verlengd.”.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 602
Morten Petersen, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 nonies) Artikel 15 – lid 13
De lidstaten zorgen ervoor dat de 
milieuwetgeving van de Unie wordt 
toegepast op het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen en 
netwerkinfrastructuur, op basis van het 
beginsel dat de soortbescherming 
betrekking heeft op de gehele populatie en 
niet op de individuele exemplaren.
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Or. en

Motivering

Onduidelijkheid omtrent het toepassingsgebied moet worden voorkomen. De huidige 
bewoording is onduidelijk en laat ruimte voor een zeer strikte nationale interpretatie van 
“bijbehorende”, hetgeen onfortuinlijk is gezien de noodzaak om infrastructuurprojecten te 
versnellen om grotere volumes hernieuwbare energie te integreren en productiegebieden te 
verbinden met verbruikscentra.

Amendement 603
Morten Petersen, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 decies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(5 decies) Artikel 16 – lid 2
Artikel 16, lid 2 “Artikel 16, lid 2

2. Het contactpunt begeleidt de aanvrager 
op transparante wijze gedurende de 
administratieve 
vergunningsaanvraagprocedure tot het 
moment waarop de verantwoordelijke 
autoriteiten aan het einde van de procedure 
een of meer besluiten vaststellen, verschaft 
de aanvrager alle nodige informatie en 
betrekt, waar nodig, andere administratieve 
autoriteiten. Het is aanvragers toegestaan 
de relevante documenten in digitale vorm 
in te dienen.

2. Het contactpunt begeleidt de aanvrager 
op transparante wijze gedurende de 
administratieve 
vergunningsaanvraagprocedure tot het 
moment waarop de verantwoordelijke 
autoriteiten aan het einde van de procedure 
een of meer besluiten vaststellen, verschaft 
de aanvrager alle nodige informatie en 
betrekt, waar nodig, andere administratieve 
autoriteiten. Het is aanvragers toegestaan 
de relevante documenten in digitale vorm 
in te dienen.

2 bis. De in artikel 16, lid 1, bedoelde 
vergunningsprocedure duur niet meer 
dan twee jaar voor hernieuwbare-
energieprojecten, inclusief alle relevante 
procedures, analyses van 
milieueffectbeoordelingen en de 
behandeling van vergunningen voor 
netaansluitingen door de verschillende 
bevoegde autoriteiten. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden kan de termijn van twee 
jaar met maximaal één jaar worden 
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verlengd. Als de bevoegde autoriteit niet 
binnen de vastgestelde termijnen reageert, 
wordt de vergunning geacht te zijn 
verleend.”.

Or. en

(32018L2001)

Amendement 604
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) [...] Schrappen

Or. en

Amendement 605
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) [...] Schrappen

Or. en

Motivering

Kwesties in verband met het gebruik van hernieuwbare energie in de bouwsector moeten 
worden opgenomen in de gewijzigde Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen. In tegenstelling tot de 
sectoren verwarming en koeling en vervoer worden de energieprestaties van gebouwen samen 
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met hun energievoorziening door de bijzondere richtlijn geregeld.

Amendement 606
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter (nieuw) De uitvoering van 
REPowerEU versnellen
1. Teneinde de uitvoering te versnellen 
van REPowerEU [COM(2022) 1081 bis], 
met inbegrip van het [Heat Pump It Up]-
initiatief voor zonnepanelen op daken en 
warmtepompen, vereist deze richtlijn de 
uitrol van ten minste [100] miljoen 
zonnepanelen op daken uiterlijk in 2030 
teneinde het potentieel van zonne-energie 
als belangrijke bron van hernieuwbare 
energie op daken en façades van 
gebouwen volledig te benutten, en van ten 
minste [50] miljoen nieuwe 
warmtepompen, met inbegrip van [30] 
miljoen hydronische warmtepompen1 ter, 
uiterlijk in 2030 teneinde het gebruik van 
gas in de verwarmingssector doortastend 
te verminderen. Op daken met zonne-
energie worden fotovoltaïsche cellen en 
thermische zonne-energie, of een 
combinatie van (fotovoltaïsche cellen en 
thermische zonne-energie1 quater) gebruikt, 
alsmede in gebouwen geïntegreerde 
fotovoltaïsche cellen.
2. De uitrol moet waar mogelijk worden 
gekoppeld aan een slim beheer van 
energiesystemen, met inbegrip van slimme 
warmtepompen en batterij- en warmte-
koudeopslag, zodat het eigen verbruik kan 
worden verhoogd, de integratie in het net 
kan worden bevorderd en de algehele 
efficiëntie van het systeem kan worden 
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verbeterd. De zonne-energie-installaties 
moeten zo groot mogelijk zijn om het 
potentieel optimaal te benutten. De 
lidstaten garanderen dat zelfverbruikers 
van hernieuwbare energie, gezamenlijk 
optredende zelfverbruikers van 
hernieuwbare energie en hernieuwbare-
energiegemeenschappen een centrale en 
actieve rol spelen in de beleidslijnen en 
maatregelen voor de uitvoering van 
REPowerEU.
3. De uitrol vindt plaats volgens een 
bindende nationale verdelingssleutel, op 
basis van een beoordeling van:
i) het EU-brede potentieel voor 
zonnepanelen op daken en 
warmtepompen, uitgesplitst naar lidstaat;
ii) een EU-brede analyse van individuele 
verwarmingssystemen die het einde van 
hun technische levensduur (bijna) hebben 
bereikt. Deze analyse moet nauw worden 
gekoppeld aan de warmtekaarten 
waarnaar wordt verwezen in artikel 23 
van COM(2021) 558 final “voorstel voor 
een richtlijn betreffende energie-
efficiëntie”;
iii) het verbeterde potentieel van 
zelfverbruikers van hernieuwbare energie, 
gezamenlijk optredende zelfverbruikers 
van hernieuwbare energie en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen;
iv) door de lidstaten vastgestelde 
prioritaire gebieden van uitrol.
De Commissie publiceert bij de uitrol 
concrete beleidslijnen en maatregelen om 
de uitrol van zonnepanelen op daken en 
warmtepompen te versnellen, zoals:
i) maatregelen om administratieve en 
regelgevende belemmeringen weg te 
nemen, met name om de uitrol in 
appartementencomplexen en 
flatgebouwen te vergemakkelijken;
ii) maatregelen om het financiële risico te 
verminderen dat is gemoeid met de uitrol 
van zonnepanelen op daken en 



PE729.882v01-00 94/184 AM\1251599NL.docx

NL

warmtepompen, met inachtneming van de 
diversiteit en specifieke behoeften van 
verschillende doelgroepen, waaronder 
zelfverbruikers van hernieuwbare energie, 
kwetsbare groepen, gezamenlijk 
optredende zelfverbruikers van 
hernieuwbare energie, hernieuwbare-
energiegemeenschappen, kmo’s en 
gemeenten;
iii) een speciaal financieringsprogramma 
alsmede het gericht kanaliseren van 
bestaande middelen naar opkomende EU-
markten;
iv) maatregelen om een snelle 
ontwikkeling van vaardigheden te 
waarborgen door universiteiten, 
opleidingsinstanties en banenplatforms te 
mobiliseren.
4. De lidstaten beschrijven hun 
beleidslijnen en maatregelen ter 
bevordering van de uitrol van 
zonnepanelen op daken en 
warmtepompen in hun geïntegreerde 
nationale energie- en klimaatplannen 
bedoeld in de artikelen 3 en 14 van 
Verordening (EU) 2018/1999 en 
voortgangsverslagen die overeenkomstig 
artikel 17 van die verordening worden 
ingediend.
5. De Commissie voegt bij de beoordeling 
een analyse van de overeenkomstige EU-
behoeften met betrekking tot industriële 
productie en investeringen en van de 
onderzoeks- en innovatiecapaciteiten met 
betrekking tot zonnepanelen op daken en 
warmtepomp die binnen de Unie moeten 
worden versterkt, onder meer door 
rekening te houden met de technologische 
ontwikkeling van recyclingprocessen, 
duurzame en veilige koelmiddelen, de 
invoering van zeer hoge recyclingquota’s 
voor specifieke kritieke grondstoffen en de 
bevordering van hulpbronnenefficiëntie.
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52
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022DC0108&from=EN
1 ter Een hydraulische warmtepomp wordt 
aangesloten op een op water gebaseerd 
systeem voor warmtedistributie of een 
warmwaterketel, anders dan bij een lucht-
luchteenheid waarbij lucht wordt gebruikt 
om warmte te verspreiden.
1 quater 
https://www.irena.org/publications/2019/
Nov/Future-of-Solar-Photovoltaic

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet rekening houden met de recente ontwikkelingen en een snelle uitvoering 
mogelijk maken van de in REPowerEU aangekondigde versnelde EU-brede uitrol van 
zonnepanelen op daken en warmtepompen, zodat de afhankelijkheid van de EU van 
ingevoerde energie zo snel mogelijk kan worden verminderd.

Amendement 607
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik 
van hernieuwbare energie in de 
bouwsector te bevorderen, stellen de 
lidstaten een indicatief streefcijfer vast 
voor het aandeel hernieuwbare energie in 
het eindenergieverbruik in hun 
bouwsector in 2030, dat in 
overeenstemming is met een indicatief 
streefcijfer van een aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen van ten minste 
49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen 

Schrappen
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hun streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en 
bijgewerkte geïntegreerde nationale 
energie- en klimaatplannen, evenals 
informatie over hoe zij dit willen bereiken.

Or. en

Motivering

In de richtlijn energieprestatie van gebouwen wordt ingegaan op decarbonisatie en de 
bevordering van het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen, worden hoge normen 
vastgesteld voor het gebouwenbestand en wordt voorgesteld nationale renovatieplannen op te 
stellen, wat inhoudt dat de decarbonisatie van gebouwen integraal moet worden aangepakt. 
Als het daarnaast verplicht wordt in de nationale klimaat- en energieplannen een aandeel 
voor uitsluitend hernieuwbare energie vast te stellen, zal dat met het oog op de extra 
administratieve lasten een twijfelachtige toegevoegde waarde hebben.

Amendement 608
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode, waarbij voor de 
berekening van het aandeel 
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artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

eindenergieverbruik elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, inclusief 
zelfverbruik, energiegemeenschappen, het 
aandeel hernieuwbare energie in de 
elektriciteitsmix en onvermijdelijke 
afvalwarmte en -koude, in aanmerking 
wordt genomen. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

Or. en

Amendement 609
Sandra Pereira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030. Het nationale streefcijfer wordt 
uitgedrukt in nationaal aandeel 
eindenergieverbruik en berekend volgens 
de in artikel 7 bepaalde methode. De 
lidstaten nemen hun streefcijfer op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.
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hoe zij dit willen bereiken.

Or. pt

Amendement 610
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, 
Iskra Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

Om hun nationale indicatieve streefcijfers 
te verwezenlijken, mogen de lidstaten 
afvalwarmte en -koude in aanmerking 
nemen.

Or. en
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Motivering

Artikel 15 bis moet lidstaten de mogelijkheid bieden zowel hernieuwbare energie als 
afvalwarmte/-koude in aanmerking te nemen voor de verwezenlijking van hun nationale 
streefcijfer. Met afvalwarmte uit industriële en tertiaire bronnen in combinatie met 
hernieuwbare energie kan potentieel worden voldaan aan de vraag naar koolstofvrije 
verwarming voor gebouwen. Dit is bovendien in overeenstemming met het beginsel voorrang 
voor energie-efficiëntie.

Amendement 611
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie en afvalwarmte in de 
bouwsector te bevorderen, stellen de 
lidstaten een indicatief streefcijfer vast 
voor het aandeel hernieuwbare energie en 
afvalwarmte in het eindenergieverbruik in 
hun bouwsector in 2030, dat in 
overeenstemming is met een indicatief 
streefcijfer van een aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen en afvalwarmte van 
ten minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

Or. en

Motivering

Met afvalwarmte uit industriële en tertiaire bronnen, in combinatie met meer hernieuwbare 
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energie, kan potentieel worden voldaan aan de vraag naar koolstofvrije verwarming voor 
gebouwen.

Amendement 612
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale indicatieve streefcijfer wordt 
uitgedrukt in nationaal aandeel 
eindenergieverbruik en berekend volgens 
de in artikel 7 bepaalde methode. De 
lidstaten nemen hun aandeel op in de 
overeenkomstig artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

Or. en

Amendement 613
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
bindend streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie uit bronnen ter 
plaatse of in de buurt in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
bindend streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 77 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening 
(EU) 2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

Or. en

Motivering

The building sector needs a stronger signal for a faster uptake of renewable energies in a way 
compatible with a highly energy efficient and fully renewable based economy by 2040. The 
numbers are science based and taken from the preliminary results of the Lappeenranta-Lahti 
University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy efficient and fully 
renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. Full study to be published 
in Spring 2022. Moreover the type of renewables building resort to for fulfilling the various 
energy needs should be as distributed as possible to ensure an efficient production and 
consumption of energy. This is also the direction taken by the Energy Performance of 
Building Directive, hence changes ensure consistency.

Amendement 614
Francesca Donato

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 49 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

1. Om de productie en het gebruik van 
hernieuwbare energie in de bouwsector te 
bevorderen, stellen de lidstaten een 
indicatief streefcijfer vast voor het aandeel 
hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun bouwsector in 
2030, dat in overeenstemming is met een 
indicatief streefcijfer van een aandeel 
energie uit hernieuwbare bronnen van ten 
minste 40 % in de bouwsector in het 
eindenergieverbruik van de Unie in 2030. 
Het nationale streefcijfer wordt uitgedrukt 
in nationaal aandeel eindenergieverbruik 
en berekend volgens de in artikel 7 
bepaalde methode. De lidstaten nemen hun 
streefcijfer op in de overeenkomstig 
artikel 14 van Verordening (EU) 
2018/1999 ingediende en bijgewerkte 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen, evenals informatie over 
hoe zij dit willen bereiken.

Or. it

Amendement 615
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen, of deze nu ter plekke wordt 
geproduceerd of afkomstig is van het net, 
in het gebouwenbestand te verhogen, 
waaronder nationale maatregelen die 
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van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen.

verband houden met aanzienlijke toenamen 
van het zelfverbruik van hernieuwbare 
energie, van hernieuwbare-
energiegemeenschappen, lokale opslag van 
energie en slim en tweerichtingsladen, in 
combinatie met verbeteringen van de 
energie-efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen. 
Dergelijke maatregelen dragen bij tot de 
verwezenlijking van het nationale 
minimumstreefcijfer voor de 
vermindering van piekvraag uiterlijk in 
2030 uit hoofde van artikel 3, lid 1. 
Bovendien moeten deze maatregelen het 
beginsel voorrang voor energie-efficiëntie 
eerbiedigen, onder meer door gebruik te 
maken van oplossingen voor 
energiebeheer zoals 
energieprestatiecontracten.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten een slim beheer van energiebronnen in gebouwen via 
energiebeheersystemen voor gebouwen die interactie hebben met het net bevorderen 
aangezien dit een belangrijke flexibiliteitsoptie is om een kosteneffectief energiesysteem te 
kunnen implementeren, met inachtneming van het beginsel voorrang voor energie-efficiëntie.

Amendement 616
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
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bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen.

bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, en andere 
flexibiliteitsdiensten, zoals vraagrespons, 
in combinatie met verbeteringen van de 
energie-efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling uit hernieuwbare 
bronnen en passieve gebouwen en lage- of 
nulenergiegebouwen. Deze maatregelen 
nemen het beginsel voorrang voor 
energie-efficiëntie waarnaar wordt 
verwezen in artikel 3 van [herschikte 
richtlijn energie-efficiëntie] in acht door 
oplossingen voor energiebeheer toe te 
passen.

Or. en

Amendement 617
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het 
zelfverbruik van hernieuwbare energie, 
van hernieuwbare-
energiegemeenschappen en lokale opslag 
van energie, in combinatie met 
verbeteringen van de energie-efficiëntie in 
verband met warmtekrachtkoppeling en 

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen.
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passieve gebouwen en lage- of 
nulenergiegebouwen.

Or. en

Motivering

Dit voorstel verschaft onvoldoende duidelijkheid omtrent het mainstreamen van het aandeel 
hernieuwbare energie in de bouwsector, aangezien het diverse maatregelen omvat die de 
stimuleringsmaatregelen van de lidstaten zouden kunnen ondermijnen. Het belangrijkste doel 
moet zijn om het aandeel hernieuwbare energie in de bouwsector alleen te doen toenemen.

Amendement 618
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het 
zelfverbruik van hernieuwbare energie, 
van hernieuwbare-
energiegemeenschappen en lokale opslag 
van energie, in combinatie met 
verbeteringen van de energie-efficiëntie in 
verband met warmtekrachtkoppeling en 
passieve gebouwen en lage- of 
nulenergiegebouwen.

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen.

Or. en

Motivering

Om te voorkomen dat het kader voor hernieuwbare energie omslachtig wordt, waardoor de 
verwezenlijking door de lidstaten van de nationale streefcijfers voor energie uit hernieuwbare 
bronnen in gevaar zou kunnen komen, en om meer flexibiliteit te bieden, moet de 
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vermenigvuldiging en complexiteit van sectorale streefcijfers worden vermeden.

Amendement 619
Tom Berendsen, Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen.

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen, 
en nemen zij voor hun klimaatstreefcijfers 
voor zowel 2030 als 2050 innovatieve 
technologieën zoals hybride 
warmtepompen in acht.

Or. en

Amendement 620
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of 
nulenergiegebouwen.

2. In hun bouwvoorschriften en -
regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen, het 
lokaal delen van hernieuwbare energie en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met flexibiliteitsmaatregelen aan de 
vraagzijde en verbeteringen van de 
energie-efficiëntie, bijvoorbeeld grondige 
renovaties in één stap die tot een “energie 
plus”-status leiden en passieve gebouwen, 
lage-energiegebouwen en 
nulemissiegebouwen.

Or. en

Motivering

Om een efficiënte sectorale integratie te garanderen tijdens de planning van de uitrol van de 
hernieuwbare-energiecapaciteit, moet ook aandacht worden besteed aan flexibele 
vraagresponsoplossingen. Warmtekrachtkoppeling op basis van fossiele brandstoffen moet 
worden uitgebannen, omdat fossiele bronnen niet in aanmerking mogen worden genomen 
voor de streefcijfers voor hernieuwbare energie in gebouwen. De andere wijzigingen zijn om 
consistentie met de richtlijn energieprestatie van gebouwen te garanderen.

Amendement 621
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In hun bouwvoorschriften en - 2. In hun bouwvoorschriften en -
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regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel elektriciteit 
en verwarming en koeling uit 
hernieuwbare bronnen in het 
gebouwenbestand te verhogen, waaronder 
nationale maatregelen die verband houden 
met aanzienlijke toenamen van het 
zelfverbruik van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen.

regels en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen nemen de lidstaten 
maatregelen op om het aandeel 
verwarming en koeling uit hernieuwbare 
bronnen in het gebouwenbestand te 
verhogen, waaronder nationale 
maatregelen die verband houden met 
aanzienlijke toenamen van het zelfverbruik 
van hernieuwbare energie, van 
hernieuwbare-energiegemeenschappen en 
lokale opslag van energie, in combinatie 
met verbeteringen van de energie-
efficiëntie in verband met 
warmtekrachtkoppeling en passieve 
gebouwen en lage- of nulenergiegebouwen.

Or. en

Motivering

Een stijging van de hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen moet geen doelstelling 
zijn. Het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik, ongeacht de energiedrager 
waarvan deze energie afkomstig is, moet eenvoudigweg worden verhoogd.

Amendement 622
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
eisen de lidstaten in hun bouwvoorschriften 
en -codes en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen of op andere wijze met 
gelijkwaardig effect, dat minimumniveaus 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen worden gebruikt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU. De lidstaten staan 
toe dat die minimumniveaus onder meer 
worden verwezenlijkt middels efficiënte 

Om het in lid 1 vastgestelde bindende 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken 
en een efficiënte integratie ervan te 
bevorderen, eisen de lidstaten in hun 
bouwvoorschriften en -codes en, in 
voorkomend geval, in hun steunregelingen 
of op andere wijze met gelijkwaardig 
effect, in overeenstemming met het 
beginsel voorrang voor energie-
efficiëntie, dat minimumniveaus van 
energie uit hernieuwbare bronnen ter 
plekke of in de nabijheid, in gebouwen 
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stadsverwarming en -koeling. worden gebruikt voor alle resterende 
vraag naar energie, in overeenstemming 
met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU, in voorkomend 
geval in combinatie met 
flexibiliteitsmaatregelen aan de 
vraagzijde. De lidstaten staan toe dat die 
minimumniveaus onder meer worden 
aangevuld met stadsverwarming en -
koeling op basis van hernieuwbare 
energie.

Or. en

Motivering

Volgens het beginsel voorrang voor energie-efficiëntie moet de aandacht in de eerste plaats 
uitgaan naar het verminderen van de totale energiebehoeften van het gebouw en moet 
vervolgens aan de resterende vraag tegemoet worden gekomen met hernieuwbare bronnen. 
Bij de uitrol van energie uit hernieuwbare bronnen moet ook aandacht worden besteed aan 
vraagrespons om een efficiënte integratie te waarborgen. Stadsverwarming moet alleen in 
acht worden genomen voor het streefcijfer voor energie uit hernieuwbare bronnen als zij 
energie-efficiënt is en gebruikmaakt van hernieuwbare bronnen.

Amendement 623
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
eisen de lidstaten in hun bouwvoorschriften 
en -codes en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen of op andere wijze met 
gelijkwaardig effect, dat minimumniveaus 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen worden gebruikt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU. De lidstaten staan 
toe dat die minimumniveaus onder meer 

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
eisen de lidstaten in hun bouwvoorschriften 
en -codes en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen of op andere wijze met 
gelijkwaardig effect, dat minimumniveaus 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen worden gebruikt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU en het beginsel 
voorrang voor energie-efficiëntie. De 
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worden verwezenlijkt middels efficiënte 
stadsverwarming en -koeling.

lidstaten staan toe dat die minimumniveaus 
onder meer worden verwezenlijkt middels 
efficiënte stadsverwarming en -koeling en 
andere flexibiliteitsdiensten, zoals 
vraagrespons.

Or. en

Amendement 624
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
eisen de lidstaten in hun bouwvoorschriften 
en -codes en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen of op andere wijze met 
gelijkwaardig effect, dat minimumniveaus 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen worden gebruikt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU. De lidstaten staan 
toe dat die minimumniveaus onder meer 
worden verwezenlijkt middels efficiënte 
stadsverwarming en -koeling.

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
eisen de lidstaten in hun bouwvoorschriften 
en -codes en, in voorkomend geval, in hun 
steunregelingen of op andere wijze met 
gelijkwaardig effect, dat minimumniveaus 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen worden gebruikt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU. De lidstaten staan 
toe dat die minimumniveaus onder meer 
worden verwezenlijkt middels efficiënte 
stadsverwarming en -koeling, en door het 
gebruik van garanties van oorsprong 
overeenkomstig artikel 19 van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Om explicieter aan te geven dat het gebruik van garanties van oorsprong (GO’s) voor de 
verwezenlijking van de streefcijfers voor energie uit hernieuwbare bronnen in gebouwen moet 
worden toegestaan. Een alternatief zou zijn om het percentage r-gas in het net, verdeeld over 
alle sectoren van eindverbruik, te gebruiken.
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Amendement 625
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
eisen de lidstaten in hun 
bouwvoorschriften en -codes en, in 
voorkomend geval, in hun steunregelingen 
of op andere wijze met gelijkwaardig 
effect, dat minimumniveaus van energie uit 
hernieuwbare bronnen in gebouwen 
worden gebruikt, in overeenstemming met 
de bepalingen van Richtlijn 2010/31/EU. 
De lidstaten staan toe dat die 
minimumniveaus onder meer worden 
verwezenlijkt middels efficiënte 
stadsverwarming en -koeling.

Om het in lid 1 vastgestelde indicatieve 
aandeel hernieuwbare energie te bereiken, 
kunnen de lidstaten in hun 
bouwvoorschriften en -codes en, in 
voorkomend geval, in hun steunregelingen 
of op andere wijze met gelijkwaardig 
effect, eisen dat minimumniveaus van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen worden gebruikt, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
Richtlijn 2010/31/EU. De lidstaten staan 
toe dat die minimumniveaus onder meer 
worden verwezenlijkt middels efficiënte 
stadsverwarming en -koeling.

Or. en

Amendement 626
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot bestaande gebouwen 
gelden de in de eerste alinea bedoelde 
voorschriften voor de strijdkrachten 
alleen voor zover de toepassing ervan niet 
in strijd is met de aard en het 
voornaamste doel van hun activiteiten en 
met uitzondering van materieel dat 
uitsluitend voor militaire doeleinden 
wordt gebruikt.

Schrappen
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Or. en

Amendement 627
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 15 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken van openbare 
of gemengde private-openbare gebouwen 
door derden worden gebruikt voor 
installaties die energie uit hernieuwbare 
bronnen produceren.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de oppervlakken van 
daken van openbare of gemengde private-
openbare gebouwen door derden worden 
gebruikt voor installaties die energie uit 
hernieuwbare bronnen produceren. Een 
stijging van de schulden als gevolg van de 
aanschaf van apparatuur en installaties 
moet niet in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van de 
overheidsschuld en in het kader van het 
Europees Semester.
De lidstaten bevorderen en ondersteunen 
samenwerking tussen lokale overheden en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen in 
de bouwsector, met name via openbare 
aanbestedingen. Dergelijke steun wordt 
vermeld in de nationale plannen voor de 
renovatie van gebouwen van de lidstaten 
uit hoofde van artikel 3 van Richtlijn 
[xxxx]. De Commissie ontwikkelt binnen 
een jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn criteria voor groene 
overheidsopdrachten om samenwerking 
tussen lokale overheden en hernieuwbare-
energiegemeenschappen te bevorderen op 
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het gebied van de ontwikkeling van 
hernieuwbare-energieproductiecapaciteit 
in openbare of gemengde private-
openbare gebouwen.

Or. en

Amendement 628
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken van openbare 
of gemengde private-openbare gebouwen 
door derden worden gebruikt voor 
installaties die energie uit hernieuwbare 
bronnen produceren.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken en andere 
nuttige oppervlakken en ondergrondse 
ruimten van openbare of gemengde 
private-openbare gebouwen door derden 
worden gebruikt voor installaties die 
energie uit hernieuwbare bronnen 
produceren. De lidstaten bevorderen en 
ondersteunen samenwerking tussen lokale 
overheden en hernieuwbare-
energiegemeenschappen in de 
bouwsector, met name via openbare 
aanbestedingen. Dergelijke steun wordt 
vermeld in de nationale plannen voor de 
renovatie van gebouwen van de lidstaten 
uit hoofde van artikel 3 van de richtlijn 
[energieprestatie van gebouwen].

Or. en
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Motivering

Other surfaces rather than roofs can be useful for RES deployment. Moreover as local 
authorities and RECs are natural partners in the energy transition at the local level, this 
provision should be reinforced with language promoting cooperation between local 
authorities and RECs, particularly through the use of public procurement. the RED II needs 
to acknowledge the role of RECs and citizen-led renovation programs in Article 15a and 
ensure Member States develop adequate planning for renewable energy in the building sector 
consistent with the milestones of the national Long-Term Renovation Strategies (LTRS). This 
would establish a link between the new Article 15a in the RED II with Article 3 of the recast 
EPBD.

Amendement 629
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken van openbare 
of gemengde private-openbare gebouwen 
door derden worden gebruikt voor 
installaties die energie uit hernieuwbare 
bronnen produceren.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten 
formuleren een bindend streefcijfer voor 
het aandeel hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik in hun openbare 
gebouwen in 2030 op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau, dat aansluit op het 
indicatieve streefcijfer waarnaar wordt 
verwezen in lid 1. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken of andere 
compatibele oppervlakken van openbare of 
gemengde private-openbare gebouwen 
door derden worden gebruikt voor 
installaties die energie uit hernieuwbare 
bronnen produceren.
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Or. en

Amendement 630
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken van openbare 
of gemengde private-openbare gebouwen 
door derden worden gebruikt voor 
installaties die energie uit hernieuwbare 
bronnen produceren.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare gebouwen op nationaal, regionaal 
en lokaal niveau een voorbeeldfunctie 
vervullen wat betreft het aandeel gebruikte 
hernieuwbare energie, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 9 van 
Richtlijn 2010/31/EU en artikel 5 van 
Richtlijn 2012/27/EU. De lidstaten kunnen 
onder meer toestaan dat aan die 
verplichting moet worden voldaan door 
erin te voorzien dat de daken en 
ondergrondse ruimten van openbare of 
gemengde private-openbare gebouwen 
door derden worden gebruikt voor 
installaties die energie uit hernieuwbare 
bronnen produceren.

Or. en

Motivering

Ondergrondse ruimten van openbare of gemengde private-openbare gebouwen zijn naast 
daken ook relevant omdat ze kunnen worden gebruikt voor hernieuwbare energiebronnen 
voor geothermische verwarming en koeling en stroom.

Amendement 631
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
bindende aandeel hernieuwbare energie te 
bereiken en de efficiënte integratie ervan 
te vergemakkelijken, bevorderen de 
lidstaten het gebruik van de meest 
duurzame en energie-efficiënte 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur voor de 
lokale context, met inbegrip van slimme 
en op hernieuwbare energie gebaseerde 
elektrische verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur, in 
voorkomend geval aangevuld met een slim 
beheer van alle gedecentraliseerde 
energiebronnen in gebouwen, via 
energiebeheersystemen voor gebouwen 
die interactie kunnen hebben met het 
elektriciteitsnet. Hiertoe maken de 
lidstaten gebruik van alle passende 
maatregelen, instrumenten en stimulansen, 
waaronder bijvoorbeeld energielabels die 
in het kader van Verordening 
(EU) 2017/1369 van het Europees 
Parlement en de Raad26 zijn ontwikkeld, 
energieprestatiecertificaten overeenkomstig 
Richtlijn 2010/31/EU, energielabels op 
bestaande verwarmingsapparaten of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde certificaten of normen die een 
vergelijkbaar effect hebben op de 
bevordering van de uitrol van 
hernieuwbare energie in gebouwen. De 
lidstaten zorgen ook voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies, onder 
meer via een éénloketsysteem dat wordt 
opgericht overeenkomstig artikel 21 van 
de richtlijn energie-efficiëntie [xxx], over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van de vervanging van op 
fossiele brandstoffen gebaseerde 
verwarmingssystemen of verouderder 
inefficiënte verwarmingssystemen op basis 
van hernieuwbare energie door uiterst 
energie-efficiënte, op duurzame 
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hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. en

Motivering

Smart management of all decentralised resources, including heating and cooling one, should 
be promoted by MS considering this represent an important flexibility resources to support a 
cost effective energy system. Likewise the smart and flexible electrification of heating and 
cooling shall be promoted. Link to the EED and the one stop shop is also needed as the 
Information on the (in)efficiency of the appliances installed at their premises can motivate 
consumers to look into alternatives. Tailored advice from trusted advisors (e.g. those working 
in one stop shops ran by their municipality) on the cost of the replacement of the appliance, 
on available subsidies and on the expected savings over time will enable them to make the 
shift.

Amendement 632
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 

4. Om het in lid 1 en lid 3 
vastgestelde aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van efficiënte hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen en -
apparatuur, met inbegrip van slimme 
verwarmings- en koelingssystemen op 
basis van hernieuwbare energie alsmede 
slim beheer van gedecentraliseerde 
energiebronnen in gebouwen. Hiertoe 
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Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies via een 
éénloketsysteem over hernieuwbare, uiterst 
energie-efficiënte alternatieven 
overeenkomstig artikel 21 van de 
[herziene richtlijn energie-efficiëntie] en 
over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmings- en 
koelingssystemen en een toenemende 
omschakeling naar op hernieuwbare 
energie gebaseerde oplossingen.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. en

Amendement 633
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
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te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen die niet op 
hernieuwbare brandstoffen werken en van 
een toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen en extra maatregelen om het 
gebruik van hernieuwbare energie in 
verwarmings- en koelsystemen en -
apparatuur te bevorderen.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. en

Motivering

Verwarmings- en koelingssystemen en -apparatuur zijn zelf niet “hernieuwbaar” of “fossiel”. 
De energie die wordt gebruikt bepaalt of de geproduceerde warmte of koude hernieuwbaar is. 
Het is als zodanig belangrijk te garanderen dat oudere verwarmings- en koelingssystemen die 
niet op hernieuwbare brandstoffen werken worden vervangen, teneinde het gebruik van 
hernieuwbare energie als input voor alle adequate verwarmings- en koelingssystemen en -
apparatuur te maximaliseren.
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Amendement 634
Tom Berendsen, Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur, met 
inbegrip van innovatieve technologieën 
zoals hybride warmtepompen, om de 
klimaatstreefcijfers voor 2030 en 2050 te 
verwezenlijken. Hiertoe maken de lidstaten 
gebruik van alle passende maatregelen, 
instrumenten en stimulansen, waaronder 
bijvoorbeeld energielabels die in het kader 
van Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. en
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Amendement 635
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

4. De lidstaten bevorderen het gebruik 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. en
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Amendement 636
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 15 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen.

4. Om het in lid 1 vastgestelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten het 
gebruik van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen en -apparatuur. Hiertoe 
maken de lidstaten gebruik van alle 
passende maatregelen, instrumenten en 
stimulansen, waaronder bijvoorbeeld 
energielabels die in het kader van 
Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad26 zijn 
ontwikkeld, energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig Richtlijn 2010/31/EU of 
andere op nationaal of Unieniveau 
opgestelde passende certificaten of 
normen, en zorgen zij voor het verstrekken 
van adequate informatie en advies over 
hernieuwbare, uiterst energie-efficiënte 
alternatieven en over beschikbare 
financieringsinstrumenten en prikkels ter 
bevordering van een snellere vervanging 
van oude verwarmingssystemen en een 
toenemende omschakeling naar op 
hernieuwbare energie gebaseerde 
oplossingen die weinig milieuschade 
veroorzaken.

__________________ __________________
26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

26 Verordening (EU) 2017/1369 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
4 juli 2017 tot vaststelling van een kader 
voor energie-etikettering en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/30/EU (PB L 198 van 
28.7.2017, blz. 1).

Or. en
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Amendement 637
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 15 bis– lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om het in lid 1 bedoelde 
indicatieve aandeel hernieuwbare energie 
te bereiken, bevorderen de lidstaten de 
gedecentraliseerde productie van 
hernieuwbare energie die weinig 
milieuschade veroorzaakt. Hiertoe maken 
de lidstaten gebruik van alle passende 
maatregelen, instrumenten en 
stimuleringsmaatregelen en zorgen zij 
voor een adequate verstrekking van 
informatie en advies over uiterst energie-
efficiënte alternatieven op basis van 
hernieuwbare energie en de 
financieringsinstrumenten en 
stimuleringsmaatregelen die beschikbaar 
zijn om de productie en het verbruik te 
bevorderen van hernieuwbare energie die 
weinig milieuschade veroorzaakt.

Or. en

Amendement 638
Seán Kelly

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 bis – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Niet meer dan een jaar na [de 
inwerkingtreding van de herziene 
Richtlijn 2018/844/EU] zorgt de 
Commissie ervoor dat dit artikel is 
afgestemd op de vereisten die worden 
vastgesteld bij de herziening van Richtlijn 
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2018/844/EU.

Or. en

Motivering

Richtlijn energieprestatie van gebouwen - Richtlijn (EU) 2018/844

Amendement 639
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 15 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten treffen maatregelen 
om te garanderen dat hernieuwbare 
energie wordt geproduceerd op een 
manier die de schadelijke effecten op de 
biodiversiteit tot een minimum beperkt, en 
dat de productie en het verbruik van 
hernieuwbare energie die veel 
milieuschade veroorzaakt, worden 
ontmoedigd. Hiertoe nemen zij de 
afvalhiërarchie uit artikel 4 van Richtlijn 
2008/98/EG, alsmede het beginsel van 
cascadering waarnaar wordt verwezen in 
de derde alinea, de staat van 
instandhouding van soorten en habitats 
als vastgesteld in Richtlijn 2009/147/EG 
en Richtlijn 92/43/EEG, de milieutoestand 
van oceanen als vastgesteld in Richtlijn 
2008/56/EG en de ecologische toestand in 
rivieren als vastgesteld in Richtlijn 
2000/60/EG, in acht.

Or. en

Amendement 640
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 15 ter
Geïntegreerde inventarisatie en planning 
van hernieuwbare energiebronnen
De lidstaten voeren in coördinatie met alle 
relevante nationale, regionale en lokale 
overheden op NUTS 3-niveau een 
geïntegreerde inventarisatie en planning 
uit voor de uitrol van hernieuwbare 
energiebronnen op hun grondgebied. 
Hierbij garanderen de lidstaten de 
betrokkenheid van alle relevante 
belanghebbenden, met name indien er 
gevolgen zijn voor bestaande economische 
activiteiten.
In de in lid 1 bedoelde geïntegreerde 
inventarisatie en planning wordt ook 
rekening gehouden met de 
flexibiliteitsbehoeften en de 
energieopslagvoorzieningen die nodig zijn 
om een stabiele en veerkrachtige 
penetratie van hernieuwbare energie te 
waarborgen, met inachtneming van 
elementen als de verschillende tijdstippen 
van energieverbruik, seizoensgebonden 
variaties en periode van energieschaarste.
Bij de identificatie van de meest geschikte 
gebieden voor de uitrol van hernieuwbare 
energie, bepalen de lidstaten de 
verschillende prioriteitsniveaus, met 
inachtneming van zowel de 
beschikbaarheid van de energiebron als 
de milieu- en biodiversiteitsbescherming 
en gevolgen voor lokale gemeenschappen 
en bestaande activiteiten. De lidstaten 
kunnen de uitrol van projecten in de 
gebieden waarvan is vastgesteld dat ze de 
hoogste prioriteit hebben, 
vergemakkelijken via de 
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vergunningsprocedure overeenkomstig 
artikel 16, lid 6, zonder afbreuk te doen 
aan artikel 16, lid 7.”.

Or. en

Amendement 641
Morten Petersen, Claudia Gamon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 15 ter
Om te garanderen dat de uitrol van 
hernieuwbare energie de afhankelijkheid 
van de EU van ingevoerde energie 
vermindert en met de gewenste snelheid 
bijdraagt tot de verwezenlijking van de 
streefcijfers voor decarbonisatie, dienen 
de lidstaten uiterlijk in 2024 bij de 
Europese Commissie een lijst in van 
locaties, offshore en aan land, die 
bijzonder geschikt worden geacht voor de 
uitrol van hernieuwbare energie 
(“prioriteitsgebieden voor energie uit 
hernieuwbare bronnen”).
Het potentieel voor hernieuwbare energie 
op deze locaties moet op zijn minst 
gelijkstaan aan het streefcijfer voor 
hernieuwbare energie dat de lidstaat heeft 
opgenomen in zijn nationale energie- en 
klimaatplan.
De lidstaten worden niet verplicht 
hernieuwbare energie uit te rollen op de 
in dit artikel bedoelde locaties, maar als 
dergelijke locaties niet voor 2027 worden 
gebruikt voor de uitrol van hernieuwbare 
energie, maken zij de reden hiervoor 
openbaar.
Voorts stellen de lidstaten uiterlijk in 2027 
een lijst op van locaties die zijn 
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aangewezen voor de uitrol van 
hernieuwbare energie 
(“prioriteitsgebieden voor energie uit 
hernieuwbare bronnen”) en die nodig zijn 
om het streefcijfer voor hernieuwbare 
energie van de EU voor 2040 te 
verwezenlijken, en dienen zij deze lijst in 
bij de Europese Commissie. Voor dit 
doeleinde presenteert de Europese 
Commissie uiterlijk in 2025 een analyse 
van een streefcijfer voor hernieuwbare 
energie voor 2040 die de Unie op weg 
helpt om uiterlijk in 2050 op 
kosteneffectieve wijze klimaatneutraal te 
zijn.”.

Or. en

Amendement 642
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 16 bis
Het etiket “Fit for 55-projecten van 
bijzonder openbaar belang”
1. De lidstaten creëren een nieuwe 
categorie projecten met het etiket “Fit for 
55-projecten van bijzonder openbaar 
belang” voor projecten op het gebied van 
hernieuwbare energie en de verwante 
transmissienetwerken, die van strategisch 
belang zijn. De bevoegde nationale 
autoriteiten geven prioriteit aan en passen 
een vereenvoudigde 
vergunningverleningsprocedure toe op 
aanvragen voor dat etiket.
2. De bevoegde nationale autoriteiten 
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keuren een aanvraag als bedoeld in lid 1 
goed of weigeren deze binnen twee jaar na 
de datum van ontvangst van de aanvraag. 
In naar behoren gerechtvaardigde 
buitengewone omstandigheden kan die 
tijdslimiet van twee jaar met maximaal 
één jaar worden verlengd. Bij gebreke van 
een besluit binnen de tijdslimiet wordt de 
bevoegde autoriteit geacht de aanvraag te 
hebben ingewilligd.”.

Or. en

Amendement 643
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 16, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd:
“De lidstaten richten een of meer 
contactpunten op, of wijzen zij deze aan. 
Die contactpunten begeleiden de 
aanvrager op diens verzoek bij en 
vergemakkelijken de volledige 
administratieve vergunningsaanvraag en -
procedure. De aanvrager dient gedurende 
de gehele administratieve procedure 
slechts met één contactpunt contact te 
hebben. De vergunningsprocedure heeft 
betrekking op de relevante administratieve 
bouw-, repowering- en 
exploitatievergunningen voor installaties 
voor de productie van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen, met inbegrip van 
nabijgelegen energieopslagprojecten, op 
energieopslag voor nieuwe voorzieningen 
voor hernieuwbare energie en op de 
activa die nodig zijn voor hun aansluiting 
op het net. De vergunningsprocedure 
omvat alle procedures vanaf de 
bevestiging van ontvangst van de 
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aanvraag tot de toezending van het in 
lid 2 bedoelde resultaat van de 
procedure.”.

Or. en

Motivering

Nabijgelegen projecten kunnen de integratie van hernieuwbare energie bevorderen door de 
netwerkbeperkingen te verzachten en moeten bij vergunning en netaansluitingen en in 
steunregelingen op niet-discriminerende wijze worden behandeld.

Amendement 644
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Artikel 15 ter
Algemene streefcijfers voor 
hernieuwb(a)ar(e) 
gas/biomethaan/waterstof
Het gebruik van biomethaan in Europa 
bevorderen
Om de biomethaansector een boost te 
geven, wordt uiterlijk in 2030 een bindend 
EU-streefcijfer voor de 
biomethaanproductie van [40 bcm] 
ingevoerd. Dit streefcijfer moet na 2030 
opwaarts worden bijgesteld in 
overeenstemming met de markttrends.
Van lidstaten wordt geëist dat zij 
nationale streefcijfers invoeren naast 
maatregelen om de injectie van 
biomethaan in het gasnet te stimuleren, 
en middelen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid benutten voor de 
financiering van de productie van 
biomethaan uit duurzame 
biomassabronnen.
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Or. en

Motivering

Biomethaan heeft in de EU een aanzienlijk potentieel om aanvullende emissiereducties te 
verwezenlijken. Het is een bron van flexibiliteit en kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan 
de energiezekerheid en -diversificatie. Een streefcijfer op EU-niveau voor de nieuwe richtlijn 
hernieuwbare energie zou de markt en met name producenten en gebruikers motiveren om op 
de lange termijn op biomethaan in te zetten.

Amendement 645
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) Artikel 18, lid 1, wordt vervangen 
door:

1. De lidstaten zien erop toe dat informatie 
over steunmaatregelen ter beschikking 
wordt gesteld van alle belanghebbende 
actoren, zoals consumenten, inclusief 
kwetsbare consumenten met een laag 
inkomen, zelfverbruikers van hernieuwbare 
energie, hernieuwbare-
energiegemeenschappen, fabrikanten, 
installateurs, architecten, en leveranciers 
van apparatuur en systemen voor 
verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking en leveranciers van 
voertuigen die gebruik kunnen maken van 
hernieuwbare energie en van intelligente 
vervoersystemen.

“1. De lidstaten zien erop toe dat 
informatie over steunmaatregelen ter 
beschikking wordt gesteld van alle 
belanghebbende actoren, zoals 
consumenten, inclusief kwetsbare 
consumenten met een laag inkomen, 
zelfverbruikers van hernieuwbare energie, 
hernieuwbare-energiegemeenschappen, 
fabrikanten, installateurs, architecten, en 
leveranciers van apparatuur en systemen 
voor verwarming, koeling en 
elektriciteitsopwekking en leveranciers van 
voertuigen die gebruik kunnen maken van 
hernieuwbare energie en van intelligente 
vervoersystemen. Deze informatie moet 
eenvoudig online toegankelijk zijn en 
beschikbaar worden gesteld via een 
éénloketsysteem voor renovaties dat 
ondersteuning biedt in alle fasen: 
informatie, advies, planning, afronding 
van werkzaamheden, kwaliteitscontroles, 
steunregelingen voor administratieve 
procedures, lijsten met gekwalificeerde 
installateurs en financiering, 
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overeenkomstig de richtlijn 
energieprestatie van gebouwen 
[COM(2021)802].”.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivering

Een éénloketsysteem zoals voorzien in de richtlijn energieprestatie van gebouwen heeft een 
toegevoegde waarde omdat het niet alleen de kosten vermindert, maar ook andere 
belemmeringen wegneemt die de renovatie van gebouwen en de uitrol van hernieuwbare 
energie in de weg staan.

Amendement 646
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(6 bis) Lid 1 wordt vervangen door:
1. De lidstaten richten een of meer 
contactpunten op, of wijzen zij deze aan. 
Die contactpunten begeleiden de aanvrager 
op diens verzoek bij en vergemakkelijken 
de volledige administratieve 
vergunningsaanvraag en -procedure. De 
aanvrager dient gedurende de gehele 
administratieve procedure slechts met één 
contactpunt contact te hebben. De 
vergunningsprocedure heeft betrekking op 
de relevante administratieve bouw-, 
repowering- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en 
op activa die nodig zijn voor hun 
aansluiting op het net. De 
vergunningsprocedure omvat alle 
procedures vanaf de bevestiging van 

“1. De lidstaten richten een of meer 
contactpunten op, of wijzen zij deze aan. 
Die contactpunten begeleiden de aanvrager 
op diens verzoek bij en vergemakkelijken 
de volledige administratieve 
vergunningsaanvraag en -procedure. De 
aanvrager dient gedurende de gehele 
administratieve procedure slechts met één 
contactpunt contact te hebben. De 
vergunningsprocedure heeft betrekking op 
de relevante administratieve bouw-, 
repowering- en exploitatievergunningen 
voor installaties voor de productie van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, met 
inbegrip van nabijgelegen 
energieopslagprojecten, en op activa die 
nodig zijn voor hun aansluiting op het net. 
De vergunningsprocedure omvat alle 
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ontvangst van de aanvraag tot de 
toezending van het in lid 2 bedoelde 
resultaat van de procedure.

procedures vanaf de bevestiging van 
ontvangst van de aanvraag tot de 
toezending van het in lid 2 bedoelde 
resultaat van de procedure.”.

Or. en

(32018L2001)

Motivering

Nabijgelegen energieopslagprojecten zijn belangrijk om de integratie van energie uit 
hernieuwbare bronnen te maximaliseren door problemen met de verzadiging van het net aan 
te pakken en zo een stabielere beschikbaarheid van energie tot stand te brengen. Zij moeten 
derhalve dezelfde gunstige behandeling genieten met betrekking tot vergunning en 
netaansluitingen.

Amendement 647
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Artikel 16, lid 4, wordt als volgt 
gewijzigd:
“4. Onverminderd lid 7, duurt de in lid 1 
bedoelde vergunningsprocedure voor 
energiecentrales en de activa die nodig 
zijn voor hun aansluiting op en integratie 
in het net, met inbegrip van alle betrokken 
procedures van bevoegde overheden, niet 
langer dan twee jaar.
In naar behoren gerechtvaardigde 
buitengewone omstandigheden kan de 
termijn van twee jaar met maximaal één 
jaar worden verlengd.”.

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt beoogd te verduidelijken dat het lid ook verwijst naar de 
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netwerkactiva die cruciaal zijn voor de integratie van de centrales. De termijnen voor de 
vergunningsprocedure moeten derhalve voor beide gelden. De ontwikkeling van 
infrastructuur is daadwerkelijk cruciaal om een volledige uitrol van hernieuwbare-
energiecentrales te waarborgen en de complexiteit van de vergunningsprocedures is op EU-
niveau momenteel een van de belangrijkste obstakels voor de verwezenlijking van de 
streefcijfers voor energie uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 648
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Artikel 16, lid 6, wordt als 
volgt gewijzigd:
“6. De lidstaten bevorderen het repoweren 
van bestaande installaties voor 
hernieuwbare energie door middel van 
een vereenvoudigde en snelle 
vergunningsprocedure. Deze procedure 
zal maximaal een jaar duren. In naar 
behoren gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden, zoals voor dwingende 
veiligheidsredenen waar de repowering-
projecten een belangrijk effect hebben op 
het net of op de oorspronkelijke capaciteit, 
grootte of prestatie van de installatie, kan 
deze termijn van één jaar met maximaal 
één jaar worden verlengd. Indien in het 
kader van een repowering-project wordt 
bepaald dat de capaciteit van de installatie 
moet worden vergroot en aanvullende 
netwerkactiva moeten worden ontwikkeld, 
zonder dat hierdoor het gebruikte 
oppervlakte toeneemt, worden de 
vergunningen voor het repowering-project 
en voor de projecten voor de ontwikkeling 
van netwerkelementen in verband met de 
repowering verleend via dezelfde 
vereenvoudigde procedure uit hoofde van 
de eerste alinea.”.

Or. en
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Motivering

The simplified authorization process dedicated to the repowering of RES plants pursuant to 
subparagraph 1 must also apply to network assets which need to be developed as a result of 
the increase in the electrical capacity of the power plant and which do not require an 
increase of the occupied areas, as the case may be for the addition of new machinery or stalls 
inside the existing electrical station. This integration aims at avoiding time lags between 
different processes for RES and grids and specifically a delay in the autorisation ofTSO/DSO 
developments, coherently with the Amendements to Art.15.

Amendement 649
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) In artikel 16 wordt het 
volgende lid 6 bis toegevoegd:
“6 bis. De lidstaten wijzen een bevoegd 
orgaan of een bevoegde autoriteit aan, 
anders dat de autoriteit die bevoegd is om 
vergunningsbesluiten uit te vaardigen, om 
deze laatste te vervangen. Deze 
bevoegdheden worden uitgeoefend indien 
de in de leden 4 en 6 genoemde termijnen 
voor besluiten inzake vergunningen voor 
energiecentrales en de activa die nodig 
zijn voor hun aansluiting op en integratie 
in het net, niet worden geëerbiedigd. Het 
vervangende bevoegde orgaan neemt 
binnen de helft van de in de leden 4 en 6 
genoemde termijnen een besluit inzake de 
procedure.”.

Or. en

Motivering

Met deze toevoeging wordt beoogd een concrete maatregel in te voeren voor situaties waarin 
de termijnen uit hoofde van de leden 4 en 6 niet in acht worden genomen. Uit ervaring blijkt 
dat dit regelmatig gebeurt. Als niet binnen een redelijke termijn een besluit wordt genomen in 
vergunningsprocedures, raakt de installatie van hernieuwbare-energiecentrales vertraagd, 
waardoor de leden 4 en 6 betekenisloos worden.
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Amendement 650
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In artikel 18 worden de leden 3 en 
4 vervangen door:

(7) In artikel 18 worden de leden 3, 4 
en 6 vervangen door:

Or. en

Amendement 651
Eva Maydell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
certificatieregelingen beschikbaar zijn voor 
installateurs en ontwerpers van alle vormen 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen in gebouwen, de 
industrie en de landbouw, en voor 
installateurs van fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen. Dergelijke regelingen 
kunnen in voorkomend geval rekening 
houden met bestaande regelingen en 
structuren en worden gebaseerd op de in 
bijlage IV vastgestelde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig die 
criteria zijn afgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
certificatieregelingen beschikbaar zijn voor 
installateurs en ontwerpers van alle vormen 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen in gebouwen, de 
industrie en de landbouw, en voor 
installateurs van fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen. Dergelijke regelingen 
kunnen in voorkomend geval rekening 
houden met bestaande regelingen en 
structuren en worden gebaseerd op de in 
bijlage IV vastgestelde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig die 
criteria zijn afgegeven.

De lidstaten verplichten de bevoegde 
organen gegevensreeksen met een hoge 
resolutie in tijd en ruimte openbaar te 
maken met betrekking tot de output van 
installaties van meer dan 10 MW en van 
eigenaren van dergelijke installaties te 
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eisen dat zij deze informatie nauwkeurig 
en kort na de verwerving verstrekken. 
Deze gegevens moeten betrekking hebben 
op de stroom die wordt geleverd op het 
punt van aansluiting op het net. 
Eigenaren, of het bevoegde orgaan 
namens de eigenaren, verstrekken 
metadata over de installatie, met inbegrip 
van de locatie van de centrale en een 
reeks foto’s – waarop geen auteursrechten 
rusten – van de installatie en de 
subsystemen van de installatie, met 
tijdstempels en een hoge resolutie.

Or. en

Amendement 652
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva 
Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
certificatieregelingen beschikbaar zijn voor 
installateurs en ontwerpers van alle vormen 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen in gebouwen, de 
industrie en de landbouw, en voor 
installateurs van fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen. Dergelijke regelingen 
kunnen in voorkomend geval rekening 
houden met bestaande regelingen en 
structuren en worden gebaseerd op de in 
bijlage IV vastgestelde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig die 
criteria zijn afgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
certificatieregelingen beschikbaar zijn voor 
installateurs en ontwerpers van alle vormen 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen in gebouwen, de 
industrie en de landbouw, en voor 
installateurs van thermische en 
fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, 
ondiepe geothermische systemen en 
warmtepompen, met inbegrip van 
systemen voor opslag en actieve 
vraagrespons. Dergelijke regelingen 
kunnen in voorkomend geval rekening 
houden met bestaande regelingen en 
structuren en worden gebaseerd op de in 
bijlage IV vastgestelde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig die 
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criteria zijn afgegeven.

Or. en

Amendement 653
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
certificatieregelingen beschikbaar zijn voor 
installateurs en ontwerpers van alle vormen 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen in gebouwen, de 
industrie en de landbouw, en voor 
installateurs van fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen. Dergelijke regelingen 
kunnen in voorkomend geval rekening 
houden met bestaande regelingen en 
structuren en worden gebaseerd op de in 
bijlage IV vastgestelde criteria. Elke 
lidstaat erkent de certificaten die door 
andere lidstaten overeenkomstig die 
criteria zijn afgegeven.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
certificatieregelingen beschikbaar zijn voor 
installateurs en ontwerpers van alle vormen 
van hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen in gebouwen, de 
industrie en de landbouw, en voor 
installateurs van thermische 
opslagsystemen en thermische en 
fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, 
thuisbatterijen voor thuisgebruik en 
oplaadpunten voor elektrisch voertuigen. 
Dergelijke regelingen kunnen in 
voorkomend geval rekening houden met 
bestaande regelingen en structuren en 
worden gebaseerd op de in bijlage IV 
vastgestelde criteria. Elke lidstaat erkent de 
certificaten die door andere lidstaten 
overeenkomstig die criteria zijn afgegeven.

Or. en

Amendement 654
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen voor de 
relevante technologieën beschikbaar zijn 
om te voorzien in de groei van 
hernieuwbare verwarming en koeling die 
nodig is om bij te dragen tot de jaarlijkse 
toename van het aandeel hernieuwbare 
energie in de verwarmings- en 
koelingssector als vastgesteld in artikel 23.

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende goed opgeleide en 
gekwalificeerde installateurs van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen, met inbegrip van 
thermische opslag voor hernieuwbare-
elektriciteitssystemen, zoals fotovoltaïsche 
systemen, thuisbatterijen en laadstations 
voor elektrische voertuigen, voor de 
relevante technologieën beschikbaar zijn 
om te voorzien in de groei van 
hernieuwbare energie die nodig is om bij te 
dragen tot de jaarlijkse toename van het 
aandeel hernieuwbare energie in de 
verwarmings- en koelingssector als 
vastgesteld in artikel 23, het streefcijfer 
voor hernieuwbare energie in gebouwen 
als vastgesteld in artikel 15 bis (nieuw), 
het streefcijfer voor de industrie als 
vastgesteld in artikel 22 bis (nieuw) en het 
streefcijfer voor hernieuwbare energie in 
vervoer als vastgesteld in artikel 25, 
alsmede het overkoepelende streefcijfer 
voor hernieuwbare energie als vastgesteld 
in artikel 3, lid 1.

Or. en

Amendement 655
Seán Kelly, Pernille Weiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen voor 
de relevante technologieën beschikbaar 
zijn om te voorzien in de groei van 

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs beschikbaar zijn voor de 
installatie, exploitatie en integratie van 
apparatuur en systemen voor het gebruik 
van verwarming, koeling en elektriciteit 
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hernieuwbare verwarming en koeling die 
nodig is om bij te dragen tot de jaarlijkse 
toename van het aandeel hernieuwbare 
energie in de verwarmings- en 
koelingssector als vastgesteld in artikel 23.

uit hernieuwbare bronnen, met inbegrip 
van thermische zonne-energie- en 
thermische opslagsystemen, fotovoltaïsche 
zonne-energiesystemen, thuisbatterijen en 
laadstations voor elektrische voertuigen, 
om bij te dragen tot de jaarlijkse toename 
van het aandeel hernieuwbare energie in de 
verwarmings- en koelingssector als 
vastgesteld in artikel 23, het streefcijfer 
voor energie in gebouwen als vastgesteld 
in artikel 15 bis, voor de industrie als 
vastgesteld in artikel 22 bis en voor 
vervoer als vastgesteld in artikel 25, en tot 
de verwezenlijking van het 
overkoepelende streefcijfer als vastgesteld 
in artikel 3.

Or. en

Amendement 656
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen voor de 
relevante technologieën beschikbaar zijn 
om te voorzien in de groei van 
hernieuwbare verwarming en koeling die 
nodig is om bij te dragen tot de jaarlijkse 
toename van het aandeel hernieuwbare 
energie in de verwarmings- en 
koelingssector als vastgesteld in artikel 23.

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van verwarmings- en 
koelingssystemen en systemen die 
gebruikmaken van elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen voor de relevante 
technologieën beschikbaar zijn om te 
voorzien in de groei van hernieuwbare 
verwarming en koeling die nodig is om bij 
te dragen tot de jaarlijkse toename van het 
aandeel hernieuwbare energie in de 
verwarmings- en koelingssector als 
vastgesteld in artikel 23.

Uiterlijk op 31 december 2023 en elke drie 
jaar daarna analyseren de lidstaten de 
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kloof tussen het beschikbare en het 
benodigde aantal opgeleide en 
gekwalificeerde professionele 
installateurs van hernieuwbare-
energiesystemen en doen zij zo nodig 
aanbevelingen om deze kloof te dichten. 
Deze analyses en aanbevelingen worden 
openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

In heel Europa geven nationale verenigingen van elektrotechnische installateurs aan dat zij 
moeilijkheden ondervinden bij de werving van nieuw personeel, terwijl er heel veel orders 
binnenkomen. Met het oog op de ambitieuzere streefcijfers inzake klimaat en energie zal deze 
situatie waarschijnlijk verergeren als er niets aan wordt gedaan. De lidstaten moeten 
voldoende maatregelen treffen om dit tekort aan te pakken door te laten zien dat technische 
opleidingen en een loopbaan als installateur aantrekkelijk zijn.

Amendement 657
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen voor de 
relevante technologieën beschikbaar zijn 
om te voorzien in de groei van 
hernieuwbare verwarming en koeling die 
nodig is om bij te dragen tot de jaarlijkse 
toename van het aandeel hernieuwbare 
energie in de verwarmings- en 
koelingssector als vastgesteld in artikel 23.

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen, 
thermische en fotovoltaïsche zonne-
energiesystemen, ondiepe geothermische 
systemen, warmtepompen en systemen 
voor opslag en voor actieve vraagrespons, 
voor de relevante technologieën 
beschikbaar zijn om te voorzien in de groei 
van hernieuwbare verwarming en koeling 
die nodig is om bij te dragen tot de 
jaarlijkse toename van het aandeel 
hernieuwbare energie in de verwarmings- 
en koelingssector als vastgesteld in 
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artikel 23, in gebouwen als vastgesteld in 
artikel 15 bis (nieuw) en in vervoer als 
vastgesteld in artikel 25, alsmede tot het 
overkoepelende streefcijfer voor 
hernieuwbare energie als vastgesteld in 
artikel 3.

Or. en

Amendement 658
Andreas Glück, Nicola Beer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2009/28/EG
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er 
voldoende opgeleide en gekwalificeerde 
installateurs van hernieuwbare 
verwarmings- en koelingssystemen voor de 
relevante technologieën beschikbaar zijn 
om te voorzien in de groei van 
hernieuwbare verwarming en koeling die 
nodig is om bij te dragen tot de jaarlijkse 
toename van het aandeel hernieuwbare 
energie in de verwarmings- en 
koelingssector als vastgesteld in artikel 23.

De lidstaten werken toe naar een situatie 
waarin voldoende opgeleide en 
gekwalificeerde installateurs van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingssystemen voor de relevante 
technologieën beschikbaar zijn om te 
voorzien in de groei van hernieuwbare 
verwarming en koeling die nodig is om bij 
te dragen tot de jaarlijkse toename van het 
aandeel hernieuwbare energie in de 
verwarmings- en koelingssector als 
vastgesteld in artikel 23.

Or. en

Amendement 659
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit voldoende aantal installateurs en 
ontwerpers te behalen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er voldoende 
opleidingsprogramma’s beschikbaar 
worden gesteld die tot kwalificatie of 
certificatie leiden op het gebied van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingstechnologieën en de nieuwste 
innovatieve oplossingen op dat gebied. De 
lidstaten nemen maatregelen om de 
deelname aan dergelijke programma’s te 
bevorderen, met name door kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen. De lidstaten kunnen 
vrijwillige overeenkomsten sluiten met de 
betrokken technologieleveranciers en -
verkopers om voldoende installateurs op te 
leiden, wat op verkoopramingen mag 
worden gebaseerd, in de nieuwste 
innovatieve oplossingen en technologieën 
die op de markt beschikbaar zijn.

Om dit voldoende aantal installateurs en 
ontwerpers te behalen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er doeltreffende bij- en 
nascholingsstrategieën en voldoende 
hoogwaardige en inclusieve 
opleidingsprogramma’s die tot kwalificatie 
en certificatie leiden op het gebied van de 
in de vorige alinea’s genoemde 
technologieën en de nieuwste innovatieve 
oplossingen op dat gebied, beschikbaar 
worden gesteld voor iedereen teneinde een 
geslaagde rechtvaardige transitie in de 
energiesector te waarborgen. De lidstaten 
nemen maatregelen om de deelname aan 
dergelijke programma’s door alle 
werknemers te bevorderen, met name door 
installateurs en ontwerpers, kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen, waarbij bijzondere 
aandacht moet uitgaan naar het 
ondervertegenwoordigde geslacht en naar 
minderheden. De lidstaten kunnen 
vrijwillige overeenkomsten sluiten met de 
betrokken technologieleveranciers en -
verkopers om voldoende installateurs en 
ontwerpers op te leiden, wat op 
verkoopramingen mag worden gebaseerd, 
in de nieuwste innovatieve oplossingen en 
technologieën die op de markt beschikbaar 
zijn, waarbij moet worden gestreefd naar 
veilige en hoogwaardige banen voor 
iedereen.

Or. en

Amendement 660
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit voldoende aantal installateurs en 
ontwerpers te behalen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er voldoende 
opleidingsprogramma’s beschikbaar 
worden gesteld die tot kwalificatie of 
certificatie leiden op het gebied van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingstechnologieën en de nieuwste 
innovatieve oplossingen op dat gebied. De 
lidstaten nemen maatregelen om de 
deelname aan dergelijke programma’s te 
bevorderen, met name door kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen. De lidstaten kunnen 
vrijwillige overeenkomsten sluiten met de 
betrokken technologieleveranciers en -
verkopers om voldoende installateurs op te 
leiden, wat op verkoopramingen mag 
worden gebaseerd, in de nieuwste 
innovatieve oplossingen en technologieën 
die op de markt beschikbaar zijn.

Om dit voldoende aantal installateurs en 
ontwerpers te behalen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er voldoende 
opleidingsprogramma’s beschikbaar 
worden gesteld die tot kwalificatie of 
certificatie leiden op het gebied van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingstechnologieën en de nieuwste 
innovatieve oplossingen op dat gebied, 
voor zover deze programma’s verenigbaar 
zijn met nationale kwalificatie- en 
certificatieregelingen. De lidstaten 
garanderen hetzelfde kwalificatieniveau 
op hun grondgebied door alle 
noodzakelijke maatregelen en 
hulpmiddelen, zoals systemen voor 
informatie-uitwisseling, toe te passen. De 
lidstaten nemen maatregelen om de 
deelname aan dergelijke programma’s te 
bevorderen, met name door kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen. De lidstaten kunnen 
vrijwillige overeenkomsten sluiten met de 
betrokken technologieleveranciers en -
verkopers om voldoende installateurs op te 
leiden, wat op verkoopramingen mag 
worden gebaseerd, in de nieuwste 
innovatieve oplossingen en technologieën 
die op de markt beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 661
Seán Kelly, Pernille Weiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om dit voldoende aantal installateurs en 
ontwerpers te behalen, zorgen de lidstaten 

Om dit voldoende aantal installateurs en 
ontwerpers te behalen, zorgen de lidstaten 
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ervoor dat er voldoende 
opleidingsprogramma’s beschikbaar 
worden gesteld die tot kwalificatie of 
certificatie leiden op het gebied van 
hernieuwbare verwarmings- en 
koelingstechnologieën en de nieuwste 
innovatieve oplossingen op dat gebied. De 
lidstaten nemen maatregelen om de 
deelname aan dergelijke programma’s te 
bevorderen, met name door kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen. De lidstaten kunnen 
vrijwillige overeenkomsten sluiten met de 
betrokken technologieleveranciers en -
verkopers om voldoende installateurs op te 
leiden, wat op verkoopramingen mag 
worden gebaseerd, in de nieuwste 
innovatieve oplossingen en technologieën 
die op de markt beschikbaar zijn.

ervoor dat er voldoende 
opleidingsprogramma’s beschikbaar 
worden gesteld die tot kwalificatie of 
certificatie leiden op het gebied van de 
eerder in dit lid vermelde activiteiten en de 
nieuwste innovatieve oplossingen op dat 
gebied. De lidstaten nemen maatregelen 
om de deelname aan dergelijke 
programma’s te bevorderen, met name 
door kleine en middelgrote ondernemingen 
en zelfstandigen. De lidstaten garanderen 
ook dat er overeenkomstig artikel 21 van 
de richtlijn energie-efficiëntie een 
éénloketsysteem wordt opgezet dat 
installateurs van opleidingen en advies 
kan voorzien. De lidstaten kunnen 
vrijwillige overeenkomsten sluiten met de 
betrokken technologieleveranciers en -
verkopers om voldoende installateurs op te 
leiden, wat op verkoopramingen mag 
worden gebaseerd, in de nieuwste 
innovatieve oplossingen en technologieën 
die op de markt beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 662
Seán Kelly, Pernille Weiss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten beoordelen uiterlijk op 31 
december 2024 en elke twee jaar daarna 
de kloof tussen de beschikbare en 
benodigde installateurs van apparatuur 
en systemen voor hernieuwbare energie. 
Deze beoordeling bestrijkt perioden van 
tien jaar en bevat een overzicht van de 
actuele situatie. De lidstaten maken de 
beoordeling en de aanbevelingen daarvan 
openbaar.
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Or. en

Amendement 663
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen het publiek 
informatie beschikbaar over de in lid 3 
bedoelde certificatieregelingen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de lijst van de 
overeenkomstig lid 3 gekwalificeerde of 
erkende installateurs regelmatig wordt 
bijgewerkt en aan het publiek beschikbaar 
wordt gesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 664
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten stellen het publiek 
informatie beschikbaar over de in lid 3 
bedoelde certificatieregelingen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de lijst van de 
overeenkomstig lid 3 gekwalificeerde of 
erkende installateurs regelmatig wordt 
bijgewerkt en aan het publiek beschikbaar 
wordt gesteld.

4. De lidstaten stellen het publiek 
informatie beschikbaar over de in lid 3 
bedoelde certificatieregelingen. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de lijst van de 
overeenkomstig lid 3 gecertificeerde 
installateurs regelmatig wordt bijgewerkt 
en aan het publiek beschikbaar wordt 
gesteld op transparante en eenvoudig 
toegankelijke wijze, onder meer door 
middel van voorlichtingscampagnes. De 
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vereiste om een beroep te doen op 
gecertificeerde installateurs kan worden 
gebruikt als criterium om in aanmerking 
te komen voor steunregelingen voor 
dergelijke installaties.

Or. en

Amendement 665
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten beoordelen uiterlijk 
op 31 december 2023 en elke twee jaar 
daarna de kloof tussen de beschikbare en 
benodigde installateurs van apparatuur 
en systemen voor hernieuwbare energie. 
Deze beoordeling bestrijkt perioden van 
tien jaar en bevat een overzicht van de 
actuele situatie. De lidstaten maken de 
beoordeling en de aanbevelingen daarvan 
openbaar. De lidstaten beschrijven hun 
beleidslijnen en maatregelen ter 
bevordering van doeltreffende, 
hoogwaardige en inclusieve opleiding, 
herscholing en bijscholing van 
werknemers op het gebied van 
hernieuwbare energie in hun 
geïntegreerde nationale energie- en 
klimaatplannen bedoeld in de artikelen 3 
en 14 van Verordening (EU) 2018/1999 
en voortgangsverslagen die 
overeenkomstig artikel 17 van die 
verordening worden ingediend.

Or. en

Motivering

Uitdagingen met betrekking tot personeel staan erg hoog op de agenda en moeten door de 
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lidstaten proactief worden aangepakt door middel van constante monitoring en prognoses. 
Het kwantificeren van de wervingsbehoeften zou de lidstaten helpen passende actie te 
ondernemen op het gebied van de promotie van bepaalde loopbanen en 
opleidingsvoorzieningen en zo te zorgen voor een toereikend aanbod van gekwalificeerde 
installateurs.

Amendement 666
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, 
Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros 
Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Uiterlijk op 31 december 2025 
beoordeelt de Commissie de 
beschikbaarheid van de opgeleide en 
gekwalificeerde installateurs van 
hernieuwbare-energietechnologieën die 
nodig zijn om de te voldoen aan de vraag 
naar personeel op lidstaatniveau. Zo 
nodig doet de Commissie de lidstaten 
aanbevelingen om de kloof tussen de 
beschikbare en benodigde opgeleide 
werknemers te dichten. In dat geval 
worden deze aanbevelingen openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 667
Seán Kelly

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:
“Artikel 16 bis Het etiket “Fit for 55-
projecten van bijzonder openbaar belang”
1. De lidstaten creëren een nieuwe 
categorie projecten met het etiket “Fit for 
55-projecten van bijzonder openbaar 
belang” voor projecten op het gebied van 
hernieuwbare energie die van strategisch 
belang zijn. De bevoegde nationale 
autoriteiten geven prioriteit aan en passen 
een vereenvoudigde 
vergunningverleningsprocedure toe op 
aanvragen voor dat etiket. Deze categorie 
moet openstaan voor alle hernieuwbare-
energietechnologieën, ongeacht hun 
omvang, zoals onshore- en 
offshorewindenergie en fotovoltaïsche 
zonne-energie.
2. De bevoegde nationale autoriteiten 
keuren een aanvraag als bedoeld in lid 1 
goed of weigeren deze binnen twee jaar na 
de datum van ontvangst van de aanvraag, 
met inbegrip van een 
milieueffectbeoordeling. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden kan die tijdslimiet van 
twee jaar met maximaal één jaar worden 
verlengd. Bij gebreke van een besluit 
binnen de tijdslimiet wordt de bevoegde 
autoriteit geacht de aanvraag te hebben 
ingewilligd.”.

Or. en

Amendement 668
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 – lid 4
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Bestaande tekst Amendement

(7 bis) Artikel 16, lid 4, wordt als volgt 
gewijzigd:

4. Onverminderd lid 7, duurt de in lid 1 
bedoelde vergunningsprocedure, met 
inbegrip van alle betrokken procedures van 
bevoegde overheden, niet langer dan twee 
jaar voor krachtcentrales. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden kan de termijn van twee 
jaar met maximaal één jaar worden 
verlengd.

“4. Onverminderd lid 7, duurt de in lid 1 
bedoelde vergunningsprocedure voor 
energiecentrales en de activa die nodig 
zijn voor hun aansluiting op en integratie 
in het net, met inbegrip van alle betrokken 
procedures van bevoegde overheden, niet 
langer dan twee jaar. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden kan de termijn van twee 
jaar met maximaal één jaar worden 
verlengd.”.

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Motivering

Met deze toevoeging wordt beoogd te verduidelijken dat het lid ook verwijst naar de 
netwerkactiva die cruciaal zijn voor de integratie van de centrales. De termijnen voor de 
vergunningsprocedure moeten derhalve voor beide gelden. De ontwikkeling van 
infrastructuur is cruciaal om een volledige uitrol van hernieuwbare-energiecentrales te 
waarborgen en de complexiteit van de vergunningsprocedures is op EU-niveau momenteel 
een van de belangrijkste obstakels voor de verwezenlijking van de streefcijfers voor energie 
uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 669
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 16 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

6. De lidstaten bevorderen het repoweren 
van bestaande installaties voor 
hernieuwbare energie door middel van een 

(7 ter) “6. De lidstaten bevorderen het 
repoweren van bestaande installaties voor 
hernieuwbare energie door middel van een 
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vereenvoudigde en snelle 
vergunningsprocedure. Deze procedure zal 
maximaal een jaar duren. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden, zoals voor dwingende 
veiligheidsredenen waar het repoweren een 
belangrijk effect heeft op het net of op de 
oorspronkelijke capaciteit, grootte of 
prestatie van de installatie, kan deze 
termijn van één jaar met maximaal één jaar 
worden verlengd.

vereenvoudigde en snelle 
vergunningsprocedure. Deze procedure zal, 
met inbegrip van alle betrokken 
procedures van bevoegde overheden, 
maximaal twee jaar duren. In naar behoren 
gerechtvaardigde buitengewone 
omstandigheden, zoals voor dwingende 
veiligheidsredenen waar het repoweren een 
belangrijk effect heeft op het net of op de 
oorspronkelijke capaciteit, grootte of 
prestatie van de installatie, kan deze 
termijn van één jaar met maximaal één jaar 
worden verlengd.

Indien in het kader van een repowering-
project wordt bepaald dat de capaciteit 
van de installatie moet worden vergroot 
en aanvullende netwerkactiva moeten 
worden ontwikkeld, zonder dat hierdoor 
het gebruikte oppervlakte toeneemt, 
worden de vergunningen voor het 
repowering-project en voor de projecten 
voor de ontwikkeling van 
netwerkelementen in verband met de 
repowering verleend via dezelfde 
vereenvoudigde procedure uit hoofde van 
de eerste alinea.
6 bis. De lidstaten wijzen een bevoegd 
orgaan of een bevoegde autoriteit aan, 
anders dat de autoriteit die bevoegd is om 
vergunningsbesluiten uit te vaardigen, om 
deze laatste te vervangen. Deze 
bevoegdheden worden uitgeoefend indien 
de in de leden 4 en 6 genoemde termijnen 
voor besluiten inzake vergunningen voor 
energiecentrales en de activa die nodig 
zijn voor hun aansluiting op en integratie 
in het net, niet worden geëerbiedigd. Het 
vervangende bevoegde orgaan neemt 
binnen de helft van de in de leden 4 en 6 
genoemde termijnen een besluit inzake de 
procedure.”.

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))
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Motivering

Met deze toevoeging wordt beoogd een concrete maatregel in te voeren voor situaties waarin 
de termijnen uit hoofde van de leden 4 en 6 niet in acht worden genomen. Uit ervaring blijkt 
dat dit regelmatig gebeurt.

Amendement 670
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 quater (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

(7 quater) Artikel 19, lid 1
Artikel 19 – titel: Garanties van oorsprong 
voor energie uit hernieuwbare bronnen

“Artikel 19 – titel: Garanties van 
oorsprong voor energie uit hernieuwbare 
en koolstofarme bronnen

Artikel 19, lid 1. Artikel 19, lid 1.

1. Teneinde aan de eindafnemer het 
aandeel of de hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen aan te tonen in de 
energiemix van een energieleverancier en 
in energie die aan consumenten wordt 
geleverd in het kader van overeenkomsten 
die in de handel zijn gebracht met 
verwijzing naar het verbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de oorsprong van 
energie uit hernieuwbare bronnen als 
zodanig kan worden gegarandeerd in de zin 
van deze richtlijn, overeenkomstig 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.

1. Teneinde aan de eindafnemer het 
aandeel of de hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare en koolstofarme bronnen 
aan te tonen in de energiemix van een 
energieleverancier en in energie die aan 
consumenten wordt geleverd in het kader 
van overeenkomsten die in de handel zijn 
gebracht met verwijzing naar het verbruik 
van energie uit hernieuwbare en 
koolstofarme bronnen, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de oorsprong van energie uit 
hernieuwbare en koolstofarme bronnen als 
zodanig kan worden gegarandeerd in de zin 
van deze richtlijn, overeenkomstig 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.

2. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat 
een garantie van oorsprong wordt 
afgegeven op verzoek van een producent 
van energie uit hernieuwbare bronnen. De 
lidstaten kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden afgegeven 
voor energie uit niet-hernieuwbare 
bronnen. De afgifte van garanties van 

2. “Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat 
een garantie van oorsprong wordt 
afgegeven op verzoek van een producent 
van energie uit hernieuwbare en 
koolstofarme bronnen of van koolstofarme 
energie. De lidstaten kunnen maatregelen 
nemen opdat garanties van oorsprong 
worden afgegeven voor energie uit andere 



PE729.882v01-00 152/184 AM\1251599NL.docx

NL

oorsprong kan worden onderworpen aan 
een minimumcapaciteitslimiet. Een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

niet-hernieuwbare bronnen. De afgifte van 
garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

De lidstaten zorgen ervoor dat er geen 
dubbeltellingen zijn voor dezelfde eenheid 
energie uit hernieuwbare en koolstofarme 
bronnen.
”;

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 671
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 quinquies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

(7 quinquies) Artikel 19 – lid 7
Op een garantie van oorsprong wordt 
minstens het volgende vermeld:

“

a) de energiebron waarmee de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

Op een garantie van oorsprong wordt 
minstens het volgende vermeld:

b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op:

a) de energiebron waarmee de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

i) elektriciteit b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op:

ii) gas i) elektriciteit

iii) verwarming of koeling; ii) gas

c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waar de energie 

iii) waterstof
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is geproduceerd;

d) of de installatie investeringssteun heeft 
gekregen alsmede of de energie-eenheid op 
enige andere manier steun heeft gekregen 
uit een nationale steunregeling, en het type 
steunregeling;

iv) verwarming of koeling;

e) de datum waarop de installatie 
operationeel is geworden; en

c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waar de energie 
is geproduceerd; d) of de installatie 
investeringssteun heeft gekregen alsmede 
of de energie-eenheid op enige andere 
manier steun heeft gekregen uit een 
nationale steunregeling, en het type 
steunregeling;

f) de datum en het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer. Met betrekking 
tot garanties van oorsprong uit installaties 
met een vermogen van minder dan 50 kW 
kan vereenvoudigde informatie worden 
vermeld.

e) de datum waarop de installatie 
operationeel is geworden; en

f) de datum en het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer. Met 
betrekking tot garanties van oorsprong uit 
installaties met een vermogen van minder 
dan 50 kW kan vereenvoudigde 
informatie worden vermeld;
g) informatie van de 
broeikasgasvoetafdruk van de 
geproduceerde energie met de 
broeikasgasemissies tijdens de volledige 
levenscyclus;
h) informatie over naleving van de 
criteria uit de artikelen 29 en 29 bis van 
deze richtlijn.
”;

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 672
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 sexies (nieuw)
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Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 9

Bestaande tekst Amendement

(7 sexies) Artikel 19 – lid 9
De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten afgegeven garanties van 
oorsprong overeenkomstig deze richtlijn 
uitsluitend als bewijs van de in lid 1 en lid 
7, eerste alinea, onder a) tot en met f), 
bedoelde elementen. Een lidstaat mag een 
garantie van oorsprong alleen weigeren te 
erkennen, als hij gegronde twijfels heeft 
omtrent de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of waarachtigheid 
daarvan. De lidstaten stellen de Commissie 
van deze weigering en de motivering ervan 
in kennis.

“

De lidstaten erkennen de door andere 
lidstaten of derde landen afgegeven 
garanties van oorsprong overeenkomstig 
deze richtlijn uitsluitend als bewijs van de 
in lid 1 en lid 7, eerste alinea, onder a) tot 
en met h), bedoelde elementen. Een 
lidstaat mag een garantie van oorsprong 
alleen weigeren te erkennen, als hij 
gegronde twijfels heeft omtrent de 
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 
waarachtigheid daarvan. De lidstaten 
stellen de Commissie van deze weigering 
en de motivering ervan in kennis.

”;

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Amendement 673
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 septies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 11
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Bestaande tekst Amendement

(7 septies) Artikel 19 – lid 11
De lidstaten erkennen door derde landen 
afgegeven garanties van oorsprong niet, 
behalve wanneer de Unie met dat derde 
land een overeenkomst heeft gesloten over 
de wederzijdse erkenning van in de Unie 
afgegeven garanties van oorsprong en 
verenigbare systemen voor garanties van 
oorsprong die zijn vastgesteld in dat derde 
land, en uitsluitend wanneer energie 
rechtstreeks wordt ingevoerd of uitgevoerd.

“

De Commissie geeft richtsnoeren af ter 
verduidelijking van de vereisten van de 
EU voor de erkenning van door derde 
landen afgegeven garanties van 
oorsprong, met inbegrip van de 
onderliggende verwante 
bestuursregelingen, met als doel om de 
sluiting van dergelijke overeenkomsten 
met derde landen te stroomlijnen en 
versnellen.
De lidstaten erkennen op grond van 
dergelijke richtsnoeren garanties die zijn 
afgegeven door derde landen die een 
orgaan voor afgifte hebben opgericht niet, 
behalve wanneer de Unie met dat derde 
land een overeenkomst heeft gesloten over 
de wederzijdse erkenning van in de Unie 
afgegeven garanties van oorsprong en 
verenigbare systemen voor garanties van 
oorsprong die zijn vastgesteld in dat derde 
land, en uitsluitend wanneer energie 
rechtstreeks wordt ingevoerd of uitgevoerd.

”.

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Motivering

Met het voorstel wordt beoogd broodnodige samenwerkingsregelingen met derde landen voor 
de productie en invoer van waterstof in de EU mogelijk te maken door een inventaris op te 
stellen van kostenefficiënte profielen, zowel op productie- als op vervoersniveau.
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Amendement 674
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 19 wordt als volgt 
gewijzigd:

(8) Artikel 19 wordt als volgt 
gewijzigd:

“Artikel 19
Garanties van oorsprong voor energie uit 
hernieuwbare en/of koolstofarme bronnen
1. Teneinde aan de eindafnemer het 
aandeel of de hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen en/of het aandeel 
of de hoeveelheid energie uit koolstofarme 
bronnen aan te tonen in de energiemix 
van een energieleverancier en in energie 
die aan consumenten wordt geleverd in 
het kader van overeenkomsten die in de 
handel zijn gebracht met verwijzing naar 
het verbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en/of uit koolstofarme bronnen, 
kan de oorsprong van deze energie als 
zodanig worden gegarandeerd in de zin 
van deze richtlijn, overeenkomstig 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.
2. Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat 
een garantie van oorsprong wordt 
afgegeven op verzoek van een producent 
van energie uit hernieuwbare bronnen of 
van een producent van energie uit 
koolstofarme bronnen. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden 
afgegeven voor energie uit andere niet-
hernieuwbare bronnen. De afgifte van 
garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
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elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.
[…]
De garantie van oorsprong heeft geen 
functie bij het bepalen of een lidstaat aan 
artikel 3 voldoet. De overdracht van 
garanties van oorsprong, afzonderlijk of 
samen met de fysieke overdracht van 
energie, heeft geen gevolgen voor het 
besluit van de lidstaten om voor het 
voldoen aan artikel 3 gebruik te maken 
van statistische overdrachten, 
gezamenlijke projecten of gezamenlijke 
steunregelingen, of voor de berekening 
van het bruto-eindverbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen 
overeenkomstig artikel 7. Voor de 
duidelijkheid, deze alinea belemmert het 
gebruik van garanties van oorsprong voor 
het meten en aantonen van naleving van 
de in deze richtlijn opgenomen 
verplichtingen inzake broeikasgasemissies 
en hernieuwbare energie niet.”.

Or. en

Motivering

We believe that the GO issuance should be mandatory for both renewable and low-carbon 
energy, including low-carbon gases, which all have a great decarbonisation potential. Low-
carbon gases in particular can bring quickly large volumes to the market having a direct 
impact on GHG emission reduction whereas the off-take of renewable gases will be slower. 
Putting GOs in place for low-carbon energy, in particular gases, will allow consumers to 
distinguish them from renewables in order to make a well informed choice regarding the 
source and the origin of energy purchased in the market.Although the explanatory 
memorandum to the Commission’s legislative proposal for RED II revision provides for ‘the 
certification of low-carbon fuels to be addressed in a separate legislative proposal such as the 
Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package’, we believe there are benefits from using 
RED II as a legislative tool for this. Having rules for certification of renewable and low-
carbon energy in one piece of legislation would bring a level-playing field and consistency in 
functioning of the schemes and thereby prevent a risk of market distortions. This would also 
bring greater transparency for the market and consumers.

Amendement 675
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
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Adinolfi, Gianna Gancia

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Artikel 19 wordt als volgt 
gewijzigd:

(8) Overweging 59 wordt als volgt 
gewijzigd:

“De bestaande garanties van oorsprong 
voor hernieuwbare elektriciteit moeten 
worden uitgebreid tot hernieuwbaar gas 
en koolstofarme energiebronnen. Een 
verdere uitbreiding van het systeem van 
garanties van oorsprong uitbreiden naar 
energie uit niet-hernieuwbare bronnen, 
anders dan koolstofarme bronnen, moet 
een optie zijn voor de lidstaten. Dit zou 
een consistente manier zijn om aan 
eindafnemers het bewijs van oorsprong 
van hernieuwbaar gas zoals biomethaan 
te leveren en de grensoverschrijdende 
handel in dergelijk gas vergemakkelijken. 
Hierdoor zouden ook garanties van 
oorsprong voor ander hernieuwbaar en 
koolstofarm gas, zoals waterstof, kunnen 
worden gecreëerd.”.

Or. en

Motivering

Ons voorstel vereist ook wijzigingen in overweging 59 van RED II voor consistentie in de 
wetgevingstekst.

Amendement 676
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8 – -a (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – titel
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Bestaande tekst Amendement

-a) de titel van artikel 19 wordt 
vervangen door:

Garanties van oorsprong voor energie uit 
hernieuwbare bronnen

“Garanties van oorsprong voor energie”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e1159-82-1)

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 677
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8 – -a (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

-a) lid 1 wordt vervangen door:
1. Teneinde aan de eindafnemer het 
aandeel of de hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen aan te tonen in de 
energiemix van een energieleverancier en 
in energie die aan consumenten wordt 
geleverd in het kader van overeenkomsten 
die in de handel zijn gebracht met 
verwijzing naar het verbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de oorsprong van 

“1. Teneinde aan de eindafnemer de 
oorsprong van de energie uit hernieuwbare 
bronnen aan te tonen in de energiemix van 
een energieleverancier en in energie die 
aan consumenten wordt geleverd in het 
kader van overeenkomsten die in de handel 
zijn gebracht met verwijzing naar het 
verbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen, zorgen de lidstaten ervoor dat de 
oorsprong van energieproductie als 
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energie uit hernieuwbare bronnen als 
zodanig kan worden gegarandeerd in de zin 
van deze richtlijn, overeenkomstig 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.

zodanig kan worden gegarandeerd in de zin 
van deze richtlijn, overeenkomstig 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 678
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8 – -a (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 1

Bestaande tekst Amendement

-a) de eerste alinea wordt als volgt 
gewijzigd:

1. Teneinde aan de eindafnemer het 
aandeel of de hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen aan te tonen in de 
energiemix van een energieleverancier en 
in energie die aan consumenten wordt 
geleverd in het kader van overeenkomsten 
die in de handel zijn gebracht met 
verwijzing naar het verbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de oorsprong van 
energie uit hernieuwbare bronnen als 
zodanig kan worden gegarandeerd in de zin 
van deze richtlijn, overeenkomstig 

“1. Teneinde aan de eindafnemer de 
oorsprong van de energie aan te tonen in 
de energiemix van een energieleverancier 
en in energie die aan consumenten wordt 
geleverd in het kader van overeenkomsten 
die in de handel zijn gebracht met 
verwijzing naar het verbruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de oorsprong van 
energie als zodanig kan worden 
gegarandeerd in de zin van deze richtlijn, 
overeenkomstig objectieve, transparante en 
niet-discriminerende criteria.”;
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objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.

Or. en

Motivering

Om de transparantie te vergroten, moeten consumenten weten waar alle door hen verbruikte 
energie vandaan komt. Zo weten ze of hun energie afkomstig is uit fossiele bronnen en kunnen 
ze door garanties van fossiele oorsprong te weigeren, de waarde van garanties van 
hernieuwbare en koolstofarme oorsprong verhogen. Op deze manier dragen ze bij aan het 
koolstofvrij maken van de Europese energie.

Amendement 679
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden 
afgegeven voor energie uit niet-
hernieuwbare bronnen. De afgifte van 
garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen, tenzij de lidstaten, 
teneinde rekening te houden met de 
marktwaarde van de garantie van 
oorsprong, besluiten deze garantie van 
oorsprong niet af te geven aan een 
producent die financiële steun uit een 
steunregeling ontvangt. Een garantie van 
oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van maximaal 1 
MWh en kan worden afgegeven voor 
diverse samengevoegde, kleine 
installaties. Er moeten een vereenvoudigd 
registratieproces en lagere 
registratiekosten worden ingevoerd voor 
kleine installaties (< 50 kW) en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen. 
De lidstaten geven ook GO’s af voor 
toenames van minder dan 1 MWh op 
verzoek van een producent van energie uit 
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hernieuwbare bronnen. Voor elke 
geproduceerde eenheid energie mag niet 
meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

De lidstaten zorgen ervoor dat garanties 
van oorsprong in ieder geval elk uur 
kunnen worden afgegeven zodat het 
aanbod van hernieuwbare energie kan 
worden gekoppeld aan flexibele vraag, 
waarbij wordt gestreefd naar intervallen 
van 15 minuten. Daartoe zorgen de 
lidstaten ervoor dat een dergelijke 
garantie van oorsprong in realtime wordt 
afgegeven op verzoek van een producent 
van energie uit hernieuwbare bronnen en 
ook van voorzieningen voor 
energieopslag, mits de energie hierdoor 
niet dubbel wordt geteld.

Or. en

Motivering

The current standard size of guarantee of origin (GOs) of 1MWh may be too large to cover 
the energy consumption of a single company such as Small and Medium Enterprises (SMEs), 
therefore it should be opened to smaller producers of renewable energy allowing smaller 
corporate buyers to use the system of GOs. It would allow buyers pursuing more granular 
hourly or sub-hourly matching strategies to accurately certify their renewable energy 
consumption, as 1 MWh may be too large to cover the energy consumption over 1 hour or 
less. The issuance of real-time GOs to storage facilities and EV batteries feeding renewable 
electricity to the grid or the building they are connected to should be made possible. This will 
provide consumers with evidence that energy was produced from renewable sources covering 
all types of decentralised energy resources. Any potential double counting should be avoided.

Amendement 680
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat 
garantie van oorsprong worden afgegeven 
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op verzoek van een producent van energie 
uit hernieuwbare bronnen. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden afgegeven 
voor energie uit niet-hernieuwbare 
bronnen. De afgifte van garanties van 
oorsprong kan worden onderworpen aan 
een minimumcapaciteitslimiet. Een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

voor alle bronnen van energieproductie. 
De afgifte van garanties van oorsprong kan 
worden onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh en voor 
de periode waarin de productie 
plaatsvond. De lidstaten garanderen ook 
dat garanties van oorsprong voor minder 
dan 1 MWh, naar behoren 
gestandaardiseerd via de Europese norm 
CEN-EN16325, worden afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen en van alle 
voorzieningen voor energieopslag, mits 
energie hierdoor niet dubbel wordt geteld. 
Er worden een vereenvoudigd 
registratieproces en lagere 
registratiekosten ingevoerd voor kleine 
installaties van minder dan 50 kW. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven. De lidstaten zorgen 
ervoor dat er geen dubbeltellingen zijn 
voor dezelfde eenheid energie.

Or. en

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 681
Sira Rego

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2021
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen opdat garanties van 
oorsprong worden afgegeven voor energie 
uit niet-hernieuwbare bronnen. De afgifte 
van garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten kunnen 
besluiten aanvullende of beperkende 
voorwaarden toe te passen op de afgifte 
van een garantie van oorsprong voor een 
installatie die overheidssteun ontvangt, en 
onder meer besluiten een dergelijke 
garantie niet af te geven aan een 
producent die financiële steun ontvangt in 
het kader van een steunregeling, teneinde 
negatieve effecten op de markt en de 
consumenten te voorkomen. De afgifte 
van garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor een 
maximale hoeveelheid van 1 MWh. Er 
moeten een vereenvoudigd 
registratieproces en lagere 
registratiekosten worden ingevoerd voor 
kleine installaties (< 50 kW) en 
hernieuwbare-energiegemeenschappen. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

Or. en

Amendement 682
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten 

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen, tenzij de lidstaten, 
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kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden afgegeven 
voor energie uit niet-hernieuwbare 
bronnen. De afgifte van garanties van 
oorsprong kan worden onderworpen aan 
een minimumcapaciteitslimiet. Een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

teneinde rekening te houden met de 
marktwaarde van de garantie van 
oorsprong, besluiten deze garantie van 
oorsprong niet af te geven aan een 
producent die financiële steun uit een 
steunregeling ontvangt. De lidstaten 
nemen maatregelen opdat garanties van 
oorsprong worden afgegeven voor energie 
uit niet-hernieuwbare bronnen. De afgifte 
van garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Voorstel om de geschrapte tekst uit RED II terug te zetten.

Amendement 683
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen opdat garanties van 
oorsprong worden afgegeven voor energie 
uit niet-hernieuwbare bronnen. De afgifte 
van garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen, tenzij de lidstaten, 
teneinde rekening te houden met de 
marktwaarde van de garantie van 
oorsprong, besluiten deze garantie van 
oorsprong niet af te geven aan een 
producent die financiële steun uit een 
steunregeling ontvangt. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat garanties 
van oorsprong worden afgegeven voor 
energie uit niet-hernieuwbare bronnen. De 
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niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

afgifte van garanties van oorsprong kan 
worden onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Teneinde verstoringen van de markt als gevolg van dubbeltelling te voorkomen, moet het nog 
steeds mogelijk zijn voor lidstaten om geen garanties van oorsprong af te geven aan een 
producent die financiële steun ontvangt in het kader van een steunregeling.

Amendement 684
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden afgegeven 
voor energie uit niet-hernieuwbare 
bronnen. De afgifte van garanties van 
oorsprong kan worden onderworpen aan 
een minimumcapaciteitslimiet. Een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

Daartoe kunnen de lidstaten ervoor zorgen 
dat een garantie van oorsprong wordt 
afgegeven op verzoek van een producent 
van energie uit hernieuwbare bronnen. De 
lidstaten nemen maatregelen opdat 
garanties van oorsprong worden afgegeven 
voor energie uit niet-hernieuwbare 
bronnen. De afgifte van garanties van 
oorsprong kan worden onderworpen aan 
een minimumcapaciteitslimiet. Een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven. De 
verplichting om garanties van oorsprong 
te gebruiken, geldt niet voor 
stadsverwarming, omdat die lokaal van 
aard is.
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Or. en

Amendement 685
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden 
afgegeven voor energie uit niet-
hernieuwbare bronnen. De afgifte van 
garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De afgifte van 
garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van maximaal 
1 MWh. Voor elke geproduceerde eenheid 
energie mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Dit is een richtlijn hernieuwbare energie. De bevordering van niet-hernieuwbare 
energiebronnen die geen bijdrage leveren aan het streefcijfer van de EU, moet worden 
voorkomen.

Amendement 686
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen opdat garanties van 
oorsprong worden afgegeven voor energie 
uit niet-hernieuwbare bronnen. De afgifte 
van garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen of van een 
producent van energie uit koolstofarme 
brandstoffen. De lidstaten kunnen 
maatregelen nemen opdat garanties van 
oorsprong worden afgegeven voor energie 
uit niet-hernieuwbare bronnen. De afgifte 
van garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong moeten ook van toepassing zijn op koolstofarme brandstoffen zodat 
alle betrokkenen weloverwogen beslissingen kunnen nemen.

Amendement 687
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten 
kunnen maatregelen nemen opdat 
garanties van oorsprong worden afgegeven 
voor energie uit niet-hernieuwbare 
bronnen. De afgifte van garanties van 
oorsprong kan worden onderworpen aan 

Daartoe zorgen de lidstaten ervoor dat een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven op 
verzoek van een producent van energie uit 
hernieuwbare bronnen. De lidstaten nemen 
maatregelen opdat garanties van oorsprong 
worden afgegeven voor energie uit niet-
hernieuwbare bronnen. De afgifte van 
garanties van oorsprong kan worden 
onderworpen aan een 
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een minimumcapaciteitslimiet. Een 
garantie van oorsprong wordt afgegeven 
voor de standaardhoeveelheid van 1 MWh. 
Voor elke geproduceerde eenheid energie 
mag niet meer dan één garantie van 
oorsprong worden afgegeven.

minimumcapaciteitslimiet. Een garantie 
van oorsprong wordt afgegeven voor de 
standaardhoeveelheid van 1 MWh. Voor 
elke geproduceerde eenheid energie mag 
niet meer dan één garantie van oorsprong 
worden afgegeven.

Or. en

Motivering

Zoals erkend door de Europese Commissie zullen niet-hernieuwbare koolstofvrije gassen – 
zoals waterstof die uit aardgas wordt vervaardigd door gebruik te maken van koolstofafvang 
of die uit elektriciteit wordt vervaardigd (op basis van een mix van technologieën) – nodig 
zijn om de waterstofmarkt te stimuleren. De lidstaten moeten gebruikmaken van de optie om 
GO’s voor dergelijk gas uit te geven. Om versnippering van de markt voor GO’s te 
voorkomen en de ontwikkeling ervan te bevorderen, moet deze optie een verplichting worden.

Amendement 688
Ville Niinistö
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – ii
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde rekening te houden met de 
marktwaarde van de garantie van 
oorsprong, kunnen de lidstaten onder 
meer besluiten een garantie van 
oorsprong af te geven aan de producent 
en deze onmiddellijk te annuleren.

Or. en

Motivering

In samenhang met de wijzigingen in paragraaf 19, lid 2, wordt dit lid teruggezet.

Amendement 689
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 2

Bestaande tekst Amendement

i bis) de tweede alinea wordt als volgt 
gewijzigd:

De lidstaten zien erop toe dat er geen 
dubbeltellingen zijn voor dezelfde eenheid 
energie uit hernieuwbare bronnen.

“De lidstaten zorgen ervoor dat er geen 
dubbeltellingen zijn voor dezelfde eenheid 
energie.”;

Or. en

((EU) 2018/2001)

Motivering

Om de transparantie te vergroten, moeten consumenten weten waar alle door hen verbruikte 
energie vandaan komt. Zo weten ze of hun energie afkomstig is uit fossiele bronnen en kunnen 
ze door garanties van fossiele oorsprong te weigeren, de waarde van garanties van 
hernieuwbare en koolstofarme oorsprong verhogen. Op deze manier dragen ze bij aan het 
koolstofvrij maken van de Europese energie.

Amendement 690
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – i ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 4 – punt c

Bestaande tekst Amendement

i ter) punt c) wordt als volgt gewijzigd:
de garanties van oorsprong niet 
rechtstreeks aan de producent worden 
afgegeven maar aan een leverancier of 
consument die de energie uit 
hernieuwbare bronnen afneemt via een 
voor mededinging openstaande procedure 
of een langlopende hernieuwbare-
stroomafnameovereenkomst.

“c) de garanties van oorsprong niet 
rechtstreeks aan de producent worden 
afgegeven maar aan een leverancier of 
consument die de energie afneemt via een 
voor mededinging openstaande procedure 
of een langlopende 
stroomafnameovereenkomst.”;
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Or. en

((EU) 2018/2001)

Motivering

Om de transparantie te vergroten, moeten consumenten weten waar alle door hen verbruikte 
energie vandaan komt. Zo weten ze of hun energie afkomstig is uit fossiele bronnen en kunnen 
ze door garanties van fossiele oorsprong te weigeren, de waarde van garanties van 
hernieuwbare en koolstofarme oorsprong verhogen. Op deze manier dragen ze bij aan het 
koolstofvrij maken van de Europese energie.

Amendement 691
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana 
Solís Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de vijfde alinea wordt geschrapt; Schrappen

Or. en

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 692
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a – ii bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 2 – alinea 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) een nieuwe alinea 5 bis wordt 
ingevoegd:
“In het geval van garanties van oorsprong 
voor elektriciteit moeten de lidstaten 
omwille van de transparantie garanderen 
dat voor de opwekking van elektriciteit 
boven het standaardminimumvolume van 
1 MWh altijd een garantie van oorsprong 
wordt afgegeven, die moet worden 
overgedragen aan de eindverbruiker.”;

Or. en

Motivering

Om de transparantie te vergroten, moeten consumenten weten waar alle door hen verbruikte 
energie vandaan komt bij productie boven een minimumvolume. Zo weten ze of hun energie 
afkomstig is uit fossiele bronnen en kunnen ze door garanties van fossiele oorsprong te 
weigeren, de waarde van garanties van hernieuwbare en koolstofarme oorsprong verhogen. 
Op deze manier dragen ze bij aan het koolstofvrij maken van de Europese energie.

Amendement 693
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Atidzhe 
Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 7

Bestaande tekst Amendement

a bis) lid 7 wordt vervangen door:
7. Op een garantie van oorsprong wordt 
minstens het volgende vermeld:

“7. Op een garantie van oorsprong wordt 
minstens het volgende vermeld:

a) de energiebron waarmee de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

a) de energiebron waarmee de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;

b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op:

b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op:

i) elektriciteit i) elektriciteit
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ii) gas, met inbegrip van waterstof, of ii) gas

iii) verwarming of koeling; iii) waterstof, of

c) de identiteit, de locatie, het type en de 
capaciteit van de installatie waar de energie 
is geproduceerd;

iv) verwarming of koeling;

d) of de installatie investeringssteun heeft 
gekregen alsmede of de energie-eenheid op 
enige andere manier steun heeft gekregen 
uit een nationale steunregeling, en het type 
steunregeling;

c) de identiteit, de locatie, de biedzone, het 
type en de capaciteit van de installatie waar 
de energie is geproduceerd;

e) de datum waarop de installatie 
operationeel is geworden; en

d) of de installatie investeringssteun heeft 
gekregen alsmede of de energie-eenheid op 
enige andere manier steun heeft gekregen 
uit een nationale steunregeling, en het type 
steunregeling;

f) de datum en het land van afgifte en een 
uniek identificatienummer.

e) de datum waarop de installatie 
operationeel is geworden; en

Met betrekking tot garanties van oorsprong 
uit installaties met een vermogen van 
minder dan 50 kW kan vereenvoudigde 
informatie worden vermeld.

f) de datum, de tijdsperiode en de 
congestiezone, en het land van afgifte en 
een uniek identificatienummer.

Met betrekking tot garanties van oorsprong 
uit installaties met een vermogen van 
minder dan 50 kW kan vereenvoudigde 
informatie worden vermeld.

De lidstaten of de aangewezen bevoegde 
organen nemen informatie over de 
broeikasgasvoetafdruk van de 
geproduceerde energie met de 
broeikasgasemissies tijdens de volledige 
levenscyclus als optioneel veld op in de 
garantie van oorsprong. Totdat de in het 
volgende lid bedoelde gedelegeerde 
handeling is gepubliceerd, is dit verplicht.
De Commissie stelt uiterlijk… [een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
wijzigingsrichtlijn], overeenkomstig 
artikel 35 een gedelegeerde handeling vast 
ter aanvulling van deze richtlijn door te 
bepalen hoe informatie over een garantie 
van oorsprong met betrekking tot de 
koolstofvoetafdruk van de geproduceerde 
energie moet worden opgenomen, met 
bijzondere aandacht voor de ontwikkeling 
van een gestandaardiseerde 



PE729.882v01-00 174/184 AM\1251599NL.docx

NL

berekeningsmethode.”;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 694
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) artikel 19, lid 7, wordt als volgt 
gewijzigd:
“7. Op een garantie van oorsprong wordt 
minstens het volgende vermeld:
a) de energiebron waarmee de energie is 
geproduceerd en de begin- en einddatum 
van de productie;
b) of de garantie van oorsprong 
betrekking heeft op:
i) elektriciteit
ii) gas, met inbegrip van waterstof, of
iii) verwarming of koeling;
…
g) informatie van de 
broeikasgasvoetafdruk van de 
geproduceerde energie met de 
broeikasgasemissies tijdens de volledige 
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levenscyclus;
h) informatie over naleving van de 
criteria uit de artikelen 29 en 29 bis van 
deze richtlijn.
[…]

Or. en

Motivering

We clearly see the need to record this information or transfer it from sustainability 
certificates (SC) to the GO in order to create a single standardised tool for trading the 
climate value of energy (in other words ‘an upgraded GO’ or ‘GO+’ system). It would help 
consumers make a well-informed choice regarding their energy consumption and therefore 
decarbonise their energy mix in the most efficient and cost- effective way. At the same time 
consumers will be certain that any risk of double counting the same energy unit (certified 
both by a GO and a SC) is prevented. It would also ensure the most efficient allocation of 
renewable and low- carbon energies.This single standardised tool for trading the climate 
value of energy should be used for consumer disclosure, for all types of target compliance 
(e.g. the EU ETS and transport fuels quotas) and any other purposes (e.g. for the Union 
Database if it is deemed necessary for gases). Technical solutions enabling ‘GO+’ could be 
developed further in the standardisation process and enshrined in the GO Standard EN 
16325. The work in this area has already started in the process of the GO Standard revision. 
For example, there are proposals to complement GOs with a reference to the relevant 
sustainability certification schemes, reports and certificates produced by such schemes as 
well as indication whether the sustainability requirements are complied with. In particular, it 
is important to ensure that Member States undertake an obligation to make proposed data-
fields available for energy producers in all national GO schemes (see also our changes to 
Article 30 below) in order to harmonise and promote cross-border trade. At the same time the 
producer may have a margin of discretion on the scope of information to be provided.

Amendement 695
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
“1. Teneinde aan de eindafnemer het 
aandeel of de hoeveelheid energie uit 
hernieuwbare bronnen en/of het aandeel 
of de hoeveelheid energie uit koolstofarme 
bronnen aan te tonen in de energiemix 
van een energieleverancier en in energie 
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die aan consumenten wordt geleverd in 
het kader van overeenkomsten die in de 
handel zijn gebracht met verwijzing naar 
het verbruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen en/of uit koolstofarme bronnen, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de 
oorsprong van energie uit hernieuwbare 
bronnen en uit koolstofarme bronnen als 
zodanig kan worden gegarandeerd in de 
zin van deze richtlijn, overeenkomstig 
objectieve, transparante en niet-
discriminerende criteria.”;

Or. en

Motivering

Zoals erkend door de Europese Commissie zullen niet-hernieuwbare koolstofvrije gassen – 
zoals waterstof die uit aardgas wordt vervaardigd door gebruik te maken van koolstofafvang 
of die uit elektriciteit wordt vervaardigd (op basis van een mix van technologieën) – nodig 
zijn om de waterstofmarkt te stimuleren. De lidstaten moeten gebruikmaken van de optie om 
GO’s voor dergelijk gas uit te geven. Om versnippering van de markt voor GO’s te 
voorkomen en de ontwikkeling ervan te bevorderen, moet deze optie een verplichting worden.

Amendement 696
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

a bis) lid 3 wordt als volgt gewijzigd:
3. Voor de toepassing van lid 1 zijn 
garanties van oorsprong geldig gedurende 
12 maanden na de productie van de 
desbetreffende energie-eenheid. De 
lidstaten zorgen ervoor dat alle garanties 
van oorsprong die niet zijn geschrapt 
uiterlijk 18 maanden na de productie van 
de eenheid vervallen. Vervallen garanties 
van oorsprong worden door de lidstaten 
opgenomen in de berekening van hun 
restenergiemix.

“3. Voor de toepassing van lid 1 zijn 
garanties van oorsprong geldig gedurende 
12 maanden na de productie van de 
desbetreffende energie-eenheid. De 
lidstaten zorgen ervoor dat alle garanties 
van oorsprong die niet zijn geschrapt 
uiterlijk 18 maanden na de productie van 
de eenheid vervallen. De intervallen voor 
garanties van oorsprong voor elektriciteit 
worden verminderd naar één maand 
vanaf 2025, één week vanaf 2030 en één 
uur vanaf 2035. Vervallen garanties van 
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oorsprong worden door de lidstaten 
opgenomen in de berekening van hun 
restenergiemix.”.

Or. en

((EU) 2018/2001)

Motivering

Tot op dit moment biedt het stelsel van garanties van oorsprong virtuele opslag voor 
elektriciteit, met als gevolg dat elektriciteit in de praktijk kan worden aangemerkt als 
“hernieuwbaar”, ongeacht de fysieke oorsprong. Hierdoor blijven energiecentrales 
afhankelijk van fossiele brandstof voor hun flexibiliteitsdiensten. Door de looptijd van 
garanties van oorsprong voor elektriciteit stapsgewijs te verkorten naar één uur, worden 
investeringen in flexibiliteit aan de aanbod-, opslag- en vraagzijde van elektriciteit 
gestimuleerd door alle mogelijkheden voor flexibiliteit te benutten.

Amendement 697
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Morten 
Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a bis (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

a bis) lid 3 wordt vervangen door:
3. Voor de toepassing van lid 1 zijn 
garanties van oorsprong geldig gedurende 
12 maanden na de productie van de 
desbetreffende energie-eenheid. De 
lidstaten zorgen ervoor dat alle garanties 
van oorsprong die niet zijn geschrapt 
uiterlijk 18 maanden na de productie van 
de eenheid vervallen. Vervallen garanties 
van oorsprong worden door de lidstaten 
opgenomen in de berekening van hun 
restenergiemix.

“3. Voor de toepassing van lid 1 zijn 
garanties van oorsprong geldig gedurende 
de periode waarin de productie van de 
desbetreffende energie-eenheid plaatsvond, 
waarbij de maximale tijdseenheid één uur 
is. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
garanties van oorsprong die niet zijn 
geschrapt uiterlijk 18 maanden na de 
productie van de eenheid vervallen. 
Vervallen garanties van oorsprong worden 
door de lidstaten opgenomen in de 
berekening van hun restenergiemix.”;

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 698
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) artikel 19, lid 11, wordt als volgt 
gewijzigd:
“11. De lidstaten erkennen garanties van 
oorsprong die zijn afgegeven door derde 
landen alleen als in dat land een 
verenigbaar stelsel van garanties van 
oorsprong is opgezet en sprake is van 
invoer en uitvoer van energie tussen de 
Unie en dat derde land. De stelsels voor 
garanties van oorsprong die worden 
opgericht in derde landen worden 
verondersteld verenigbaar te zijn, met 
name wanneer de Europese Commissie 
heeft erkend dat ze verenigbaar zijn met 
de in de Unie geldende vereisten en 
normen.”;

Or. en

Motivering

Requirements of RED II on the recognition of GOs from third countries are difficult to 
implement in practice and therefore should be simplified. First, it is not clear when import 
and export is considered to be direct. Second, the question may arise if the import and export 
should exist between the Union and a third country or between specific Member State and a 
third country. Third, the requirement of having an agreement between the Union and a third 
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country might be redundant in some cases, for example where third countries have 
undertaken an obligation to harmonise their legislation with the Union law and apply the 
same standards. This could be the case of the EEA or Energy Community countries.To 
prevent such difficulties, we suggest changing the wording of Article 19 accordingly. We 
believe these changes should reinforce the basic principle of free movement of goods in the 
EU in relation to GOs and ensure that GOs entering a market of one Member State are 
eligible for the cross-border trade in the single Union market.

Amendement 699
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) aan lid 7 wordt het volgende punt 
g) toegevoegd:
g) de emissiereducties van de energie, 
bepaald overeenkomstig:
i) artikel 31 voor biobrandstoffen en 
biogas;
ii) gedelegeerde handelingen die 
overeenkomstig artikel 29 bis, lid 3, zijn 
vastgesteld voor niet-biologische 
hernieuwbare brandstoffen en 
brandstoffen op basis van hergebruikte 
koolstof;
iii) artikel 29 ter en met 
vermenigvuldiging van de hoeveelheid 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen die 
aan alle vervoerswijzen wordt geleverd, 
met de in bijlage V vastgestelde fossiele 
referentiebrandstof ECF(e).”;

Or. en

Motivering

Garanties van oorsprong moeten informatie over broeikasgassen bevatten om het gebruik 
ervan als een gemeenschappelijke “valuta” mogelijk te maken met informatie over de 
klimaatwaarde gedurende de levenscyclus van energiedragers, waardoor 
sectoroverschrijdende erkenning en gebruikmaking van hernieuwbare, koolstofarme en 
koolstofvrije gassen in het EU-beleid mogelijk worden.
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Amendement 700
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Pieper, Vasile Blaga

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a ter (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 7 – punt b

Bestaande tekst Amendement

a ter) de tekst onder b) wordt als volgt 
gewijzigd:

b) of de garantie van oorsprong betrekking 
heeft op:

“b) of de garantie van oorsprong 
betrekking heeft op:

i) elektriciteit i) elektriciteit

ii) gas, met inbegrip van waterstof, of ii) gas

iii) verwarming of koeling; iii) waterstof

iv) verwarming of koeling;”;

Or. en

((EU) 2018/2001)

Motivering

Aardgas en waterstof zijn twee verschillende moleculen (of mengsels van moleculen in het 
geval van aardgas) met een verschillende oorsprong en andere toepassingen. Bij de afgifte 
van garanties van oorsprong moet onderscheid tussen de twee worden gemaakt.

Amendement 701
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) artikel 19, lid 12, wordt als 
volgt gewijzigd:
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“12. Een lidstaat kan overeenkomstig het 
Unierecht objectieve, transparante en 
niet-discriminerende criteria invoeren 
voor het gebruik van garanties van 
oorsprong overeenkomstig de 
verplichtingen van artikel 3, lid 9, van 
Richtlijn 2009/72/EG en andere 
vergelijkbare bepalingen van Richtlijn 
2009/73/EG of andere bepalingen van het 
Unierecht.”;

Or. en

Motivering

Het is waarschijnlijk dat voor de gasmarkt aanvullende voorschriften inzake openbaarmaking 
zullen worden opgenomen in het aanstaande pakket “Een koolstofvrije waterstof- en 
gasmarkt”, zoals dat ook is gebeurd voor de elektriciteitssector. Het ligt met name in de lijn 
der verwachting dat specifieke wijzigingen zullen worden aangebracht in Richtlijn 
2009/73/EG, de gasrichtlijn (die zullen worden ingevoerd na de RED II-herziening). 
Bovendien moet de verwijzing naar de elektriciteitsrichtlijn worden geactualiseerd naar 
aanleiding van de goedkeuring van de nieuwe Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit.

Amendement 702
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a quater (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 7 – punt g (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) g) broeikasgasemissies 
gedurende de levenscyclus van de energie 
waarop de garantie betrekking heeft.

Or. en

Motivering

Zo kan de hoeveelheid koolstofarme energie worden vergroot aan de hand van toegewijde 
leveringsovereenkomsten.
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Amendement 703
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – a quinquies (nieuw)
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quinquies) 12 bis. In het geval van 
elektriciteit mag een lidstaat niet meer 
garanties van oorsprong invoeren uit of 
uitvoeren naar een derde land dat het 
gereserveerde volume van zijn 
interconnectiecapaciteit met dat derde 
land.

Or. en

Motivering

Met de beperking van de uitwisseling van garanties van oorsprong voor elektriciteit tot de 
gereserveerde volumes van interconnecties wordt beoogd te voorkomen dat bepaalde 
lidstaten volumes garanties van oorsprong uitvoeren die veel hoger zijn dat het volume 
uitgevoerde elektriciteit. Dat leidt namelijk tot een structureel lage waarde van garanties van 
oorsprong, hetgeen investeringen in de decarbonisatie van het Europese elektriciteitssysteem 
ontmoedigt.

Amendement 704
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een elektriciteitsleverancier die voor de 
toepassing van artikel 3, lid 9, punt a), 
van Richtlijn 2009/72/EG het aandeel of 
de hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
bronnen in zijn energiemix moet aantonen, 
doet dat door middel van zijn garanties van 
oorsprong, behalve voor wat betreft het 

Het wordt van alle 
elektriciteitsleveranciers geëist dat zij de 
oorsprong aantonen van alle elektriciteit 
die zij leveren aan eindverbruikers, 
waaronder het aandeel of de hoeveelheid 
energie uit hernieuwbare bronnen in hun 
energiemix voor de toepassing van 
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aandeel van de energiemix dat 
overeenkomt met niet-getraceerde 
commerciële aanbiedingen, waarvoor de 
leverancier eventueel de restmix kan 
gebruiken.

artikel 3, lid 9, onder a), van Richtlijn 
2009/72/EG, en zij moeten dat doen door 
middel van hun garanties van oorsprong.

Or. en

Motivering

Het huidige Europese stelsel van garanties van oorsprong is onvoldoende transparant, 
waardoor de integriteit van de markt en het vertrouwen van consumenten in de markt onder 
druk komen te staan. De herziening van RED II is derhalve een kans om het 
toepassingsgebied van het stelsel uit te breiden door volledige openbaarmaking te eisen voor 
alle energiebronnen, met informatie praktisch in realtime, maar ook met inachtneming van de 
“book and claim”-benadering.

Amendement 705
Ivan David

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – b
Richtlijn (EU) 2018/2001
Artikel 19 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een elektriciteitsleverancier die voor de 
toepassing van artikel 3, lid 9, punt a), van 
Richtlijn 2009/72/EG het aandeel of de 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
bronnen in zijn energiemix moet aantonen, 
doet dat door middel van zijn garanties van 
oorsprong, behalve voor wat betreft het 
aandeel van de energiemix dat 
overeenkomt met niet-getraceerde 
commerciële aanbiedingen, waarvoor de 
leverancier eventueel de restmix kan 
gebruiken.

Een energieleverancier die voor de 
toepassing van artikel 3, lid 9, punt a), van 
Richtlijn 2009/72/EG het aandeel of de 
hoeveelheid energie uit hernieuwbare 
bronnen in zijn energiemix moet aantonen, 
doet dat door middel van zijn garanties van 
oorsprong, behalve voor wat betreft het 
aandeel van de energiemix dat 
overeenkomt met niet-getraceerde 
commerciële aanbiedingen, waarvoor de 
leverancier eventueel de restmix kan 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de afgifte van garanties van oorsprong voor alle energiedragers 
mogelijk te maken, niet alleen voor elektriciteit. Deze bepaling zal de mogelijkheid vergroten 
om garanties van oorsprong in andere sectoren te gebruiken, met name in het vervoer.
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