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Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 34
Paragraaf 1

1. verwerpt het Commissievoorstel;

Or. en

Motivering

Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en een markt voor energiediensten zijn belangrijke 
instrumenten voor het sparen van energiebronnen en het behalen van de Kyoto-doelen. Het is 
dan ook van groot belang dat het voorstel van de Commissie voor energie-efficiëntie bij 
eindgebruik en energiediensten doeltreffend is, dat het de lidstaten voldoende flexibiliteit 
biedt en dat de voorgestelde methodes en instrumenten geschikt zijn om de gestelde doelen te 
bereiken. Om concrete resultaten te behalen, moeten de besparingsdoelen op EU-niveau 
ambitieuzer zijn, terwijl tegelijkertijd rekening dient te worden gehouden met de verschillen 
tussen de lidstaten en de individuele sectoren en hun besparingspotentieel. De voorgestelde 
richtlijn is een compromis dat niet leidt tot duurzame resultaten. Er zijn derhalve 
intelligentere doelmechanismen en methodes nodig om de markt voor energiediensten op 
gang te brengen.         
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Voorstel voor een richtlijn

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 35
Overweging 2 bis (nieuw)

(2 bis) Om de algemene doelstelling van 
voorkoming van gevaarlijke 
klimaatveranderingen te verzenlijken door 
de wereldwijde gemiddelde temperatuur 
onder een piekniveau van 2° C boven het 
pre-industriële niveau te houden, moeten er 
concrete beleidsmaatregelen worden 
genomen.  

Or. en

Motivering

In haar toelichting wijst de Commissie erop dat "deze streefwaarde voor energiebesparing 
niet uitsluit dat het energieverbruik toeneemt tengevolge van bijvoorbeeld sterke economische 
groei of structurele veranderingen. De kwantificering en verificatie van de besparing dient 
dan om aan te tonen dat zonder deze maatregelen het energieverbruik nog hoger zou zijn 
geweest". De maatregelen zullen dus slechts leiden tot een iets grotere verlaging van het 
eindgebruik van energie dan anders het geval zou zijn geweest.   

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 36
Overweging 2 ter (nieuw)

(2 ter) De voorgestelde streefwaarden voor 
energiebesparing leiden niet automatisch 
tot vermindering van het energiegebruik in 
elk van de lidstaten of op EU-niveau en de 
algemene doelstelling van voorkoming van 
gevaarlijke klimaatveranderingen wordt 
hiermee derhalve niet automatisch 
verwezenlijkt.   

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op overweging 2 bis (nieuw).

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 37
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Het doel van deze richtlijn is 
derhalve niet alleen de aanbodzijde van 
energiedienstensector verder te bevorderen, 
maar ook om sterkere prikkels voor de 
vraagzijde te creëren. Om deze reden dient 
de publieke sector in alle lidstaten te 
worden verplicht het voortouw te nemen 
met goede voorbeelden op het gebied van 
investeringen, onderhoud en andere 
uitgaven voor energieverbruikende 
voorzieningen, energiediensten en andere 
energie-efficiëntiemaatregelen.      

Or. de

Motivering

Het is belangrijk dat in deze richtlijn ook het belang van de vraagzijde voor het ontstaan van 
een markt voor energiediensten wordt benadrukt, want de gewenste markt zal alleen ontstaan 
als er sprake is van zowel aanbod als vraag. De publieke sector heeft voor wat betreft de 
vraagzijde een voorbeeld- en voorlopersfunctie.  

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt en Vittorio 
Prodi

Amendement 38
Overweging 7

(7) In zijn Resolutie van 7 december 1998 
inzake energie-efficiëntie in de Europese 
Gemeenschap1 spreekt de Raad zijn steun uit 
voor een streefdoel voor de Gemeenschap 
als geheel om de energie-intensiteit van de 

(7) In zijn Resolutie van 7 december 1998 
inzake energie-efficiëntie in de Europese 
Gemeenschap2 spreekt de Raad zijn steun uit 
voor een streefdoel voor de Gemeenschap 
als geheel om de energie-intensiteit van de 

  
1 PB C 394 van 17.12.1998, blz. 1.
2 PB C 394 van 17.12.1998, blz. 1.
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eindvraag tot het jaar 2010 met gemiddeld 
één extra procentpunt per jaar te verbeteren.

eindvraag tot het jaar 2010 met gemiddeld 
één extra procentpunt per jaar te verbeteren. 
Voorts uitte het Europees Parlement in zijn 
resolutie van 14 maart 2001 over het 
Actieplan voor energie-efficiëntie in de 
Europese Gemeenschap bijvoorbeeld zijn 
teleurstelling over het feit dat de Commissie 
geen gedetailleerde en doorzichtige 
berekening heeft gegeven van haar streven 
naar vermindering van de energie-
intensiteit met 1 procentpunt per jaar, gaf 
het te kennen de pessimistische kijk op de 
zaken van de Commissie niet te delen en 
herhaalde het zijn eerdere standpunt dat 
jaarlijkse beperkingen van de eind-energie-
intensiteit van 2,5% haalbaar zijn, 
vooropgesteld dat hiertoe een sterke 
politieke wil aanwezig is 

Or. en

Motivering

In dit verslag wordt het eerdere standpunt van het Parlement over energie-efficiëntie 
weergegeven. Voorts bevat het een aantal redenen waarom hogere streefwaarden worden 
voorgesteld. 

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt en Vittorio 
Prodi

Amendement 39
Overweging 8

(8) De lidstaten dienen derhalve nationale 
streefwaarden vast te stellen om de energie-
efficiëntie bij het eindgebruik te bevorderen 
en om een blijvende groei en 
levensvatbaarheid van de markt voor 
energiediensten te waarborgen.

(8) De lidstaten moeten derhalve nationale 
streefwaarden zoals vastgelegd in artikel 4, 
lid 2, en artikel 5, lid 2, vaststellen om de 
energie-efficiëntie bij het eindgebruik te 
bevorderen en om een blijvende groei en 
levensvatbaarheid van de markt voor 
energiediensten te waarborgen.

Or. en

Motivering

Daar de raming van het potentieel voor energiebesparing enige tijd geleden, toen de 
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energieprijzen aanzienlijk lager waren, werd opgesteld, is het potentieel voor rendabele 
besparingen op dit moment veel groter. Dat is een sterk argument voor het vaststellen van een 
streefwaarde die veel hoger ligt dan de 1% die oorspronkelijk door de Commissie werd 
voorgesteld. Sinds het voorstel voor een richtlijn werd geschreven zijn de energieprijzen 
gestegen, zijn de prijzen voor energie-efficiënte technologie gedaald, is de ernst van de 
gevolgen van klimaatveranderingen veel duidelijker geworden en kunnen landen de genomen 
horizontale maatregelen kwantificeren. Dat zijn allemaal argumenten voor verhoging van de 
streefwaarde. (Bijv. in 1998 was de prijs van een vat olie 13 dollar, in 2000-02 was dit 25-29 
dollar en medio november 2004 circa 45 dollar.)      

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 40
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) De financiering van het aanbod en 
de kosten voor de vraagzijde spelen bij 
energiediensten een belangrijke rol. Het 
instellen van fondsen waaruit de uitvoering 
van energie-efficiëntieprogramma's en 
andere energie-efficiëntiemaatregelen 
worden gesubsidieerd en de ontwikkeling 
van een markt voor energiediensten wordt 
bevorderd, is derhalve een belangrijk 
instrument voor een niet-discriminerende 
opstartfinanciering van een dergelijke
markt.    

Or. de

Motivering

Verbetering van de energie-efficiëntie is een van de centrale doelstellingen in het energie- en 
milieubeleid van de EU. Het totstandbrengen van aanbod en vraag op een markt voor 
energiediensten is een centraal element op weg naar de verwezenlijking van deze doelstelling. 
Hierbij speelt de financiering van het aanbod een even belangrijke rol als het opwekken van 
vraag. De instelling van fondsen in de lidstaten is derhalve een belangrijk instrument voor 
een niet-discriminerende opstartfinanciering van een energiemarkt markt.   

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 41
Overweging 12
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(12) De publieke sector moet in elke lidstaat 
een goed voorbeeld geven ten aanzien van 
investeringen, onderhoud en andere 
uitgaven voor energie gebruikende 
apparatuur, energiediensten en andere 
maatregelen voor energie-efficiëntie.

Schrappen

Or. de

Motivering

De voorbeeldfunctie is reeds in de motivering bij het amendement op overweging 6 bis 
opgenomen. 

Amendement ingediend door Eija-Riitta Korhola

Amendement 42
Artikel 4, lid 2

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 1% van de hoeveelheid energie die aan 
eindafnemers wordt gedistribueerd en/of 
verkocht, zoals die overeenkomstig bijlage I 
voor het basisjaar wordt berekend. De 
kosten van de maatregelen die worden 
vastgesteld om deze streefwaarde te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.

2. Uiterlijk [6 maand na vaststelling van 
deze richtlijn] legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
voorstel voor ter aanvulling van deze 
richtlijn. Het voorstel dient voor elke 
lidstaat afzonderlijk jaarlijkse 
streefwaarden te bevatten waarmee het 
reeds vastgestelde besparingspotentieel op 
EU-niveau vóór 2010 wordt verwezenlijkt. 
De kosten van de maatregelen die 
noodzakelijk zijn om deze streefwaarden te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.  

Or. en

Motivering

Energie-efficiëntie bij het eindgebruik en een markt voor energiediensten zijn belangrijke 
instrumenten voor het sparen van energiebronnen en het behalen van de Kyoto-doelen. Het is 
dan ook van groot belang dat het voorstel van de Commissie voor energie-efficiëntie bij 
eindgebruik en energiediensten doeltreffend is, dat het de lidstaten voldoende flexibiliteit 
biedt en dat de voorgestelde methodes en instrumenten geschikt zijn om de gestelde doelen te 
bereiken. Om concrete resultaten te behalen, moeten de besparingsdoelen op EU-niveau 
ambitieuzer zijn, terwijl tegelijkertijd rekening dient te worden gehouden met de verschillen 
tussen de lidstaten en de individuele sectoren en hun besparingspotentieel. De voorgestelde 
algemene streefwaarde van 1% is een compromis dat niet leidt tot duurzame resultaten, 
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omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met eerdere acties, dan wel het ontbreken 
daarvan. Er is dus behoefte aan intelligentere streefwaardemechanismen. De tijd die nodig is 
om dergelijke streefwaarden te formuleren vertraagt de besparingen niet, daar alle 
noodzakelijke elementen - o.a. het creëren van een markt voor energiediensten en vereisten 
voor de informatieverstrekking - reeds zullen zijn goedgekeurd.      

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt en Vittorio 
Prodi

Amendement 43
Artikel 4, lid 2

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 1% van de hoeveelheid energie die aan 
eindafnemers wordt gedistribueerd en/of 
verkocht, zoals die overeenkomstig bijlage I 
voor het basisjaar wordt berekend. De 
kosten van de maatregelen die worden 
vastgesteld om deze streefwaarde te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan ten minste 2% van de hoeveelheid 
energie die aan eindafnemers wordt 
gedistribueerd en/of verkocht, zoals die 
overeenkomstig bijlage I voor het basisjaar 
wordt berekend. De kosten van de 
maatregelen die worden vastgesteld om deze 
streefwaarde te bereiken, mogen niet hoger 
zijn dan hun baten.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement op overweging 8.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 44
Artikel 4, lid 2

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 1% van de hoeveelheid energie die aan 
eindafnemers wordt gedistribueerd en/of 
verkocht, zoals die overeenkomstig bijlage I 
voor het basisjaar wordt berekend. De 
kosten van de maatregelen die worden 
vastgesteld om deze streefwaarde te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 2,5% van de hoeveelheid energie die aan 
eindafnemers wordt gedistribueerd en/of 
verkocht, zoals die overeenkomstig bijlage I 
voor het basisjaar wordt berekend. De 
kosten van de maatregelen die worden 
vastgesteld om deze streefwaarde te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.
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Or. en

Motivering

In de toelichting bij haar voorstel voor een richtlijn stelt de Commissie dat het mogelijk is het 
energieverbruik met ten minste een vijfde te verminderen " zonder het comfort of de 
levensstandaard te verminderen [...]tegen geen extra nettokosten - en in veel gevallen 
negatieve kosten...". De Commissie verdisconteert wel de positieve gevolgen van 
energiebesparingen voor het concurrentievermogen van de EU, de werkgelegenheid, de 
handelsbalans, de regio's, de cohesie en verkleining van de energie-afhankelijkheid van de 
EU, maar vertaalt deze conservatieve schatting niet in een consistente streefwaarde. Verder 
ondermijnen horizontale maatregelen en verwijzingen naar maatregelen die reeds in 1991 
zijn genomen het reële effect van de voorgestelde streefwaarde. Een streefwaarde van 2,5% is 
derhalve passender om te komen tot een duurzame energiehuishouding.          

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 45
Artikel 4, lid 2

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 1% van de hoeveelheid energie die aan 
eindafnemers wordt gedistribueerd en/of 
verkocht, zoals die overeenkomstig bijlage I 
voor het basisjaar wordt berekend. De 
kosten van de maatregelen die worden 
vastgesteld om deze streefwaarde te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 2,5% van de hoeveelheid energie die aan 
eindafnemers wordt gedistribueerd en/of 
verkocht, zoals die overeenkomstig bijlage I 
voor het basisjaar wordt berekend. De 
kosten van de maatregelen die worden 
vastgesteld om deze streefwaarde te 
bereiken, mogen niet hoger zijn dan hun 
baten.

Or. en

Motivering

In de toelichting bij haar voorstel voor een richtlijn stelt de Commissie dat het mogelijk is om 
het energieverbruik met ten minste een vijfde te verminderen " zonder het comfort of de 
levensstandaard te verminderen [...]tegen geen extra nettokosten - en in veel gevallen 
negatieve kosten...". De Commissie verdisconteert wel de positieve gevolgen van 
energiebesparingen voor het concurrentievermogen van de EU, de werkgelegenheid, de 
handelsbalans, de regio's, de cohesie en verkleining van de energie-afhankelijkheid van de 
EU, maar vertaalt deze conservatieve schatting niet in een consistente streefwaarde. Verder 
ondermijnen horizontale maatregelen en verwijzingen naar maatregelen die reeds in 1991 
zijn genomen het reële effect van de voorgestelde streefwaarde. Een streefwaarde van 2,5% is 
derhalve passender om te komen tot een duurzame energiehuishouding.
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Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 46
Artikel 5, lid 2

2. De streefwaarde voor de publieke sector is 
een jaarlijkse besparing van ten minste 1,5% 
van de aan deze sector gedistribueerde en/of 
verkochte energie, toegewezen en berekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, en de 
methodologie in bijlage I. Voor vergelijking 
en voor omrekening in primaire energie 
worden de in bijlage II vermelde 
omrekeningsfactoren gebruikt.

2. De streefwaarde voor de publieke sector is 
een jaarlijkse besparing van ten minste 2,5% 
van de aan deze sector gedistribueerde en/of 
verkochte energie, toegewezen en berekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, en de 
methodologie in bijlage I. Voor vergelijking 
en voor omrekening in primaire energie 
worden de in bijlage II vermelde 
omrekeningsfactoren gebruikt.

Or. de

Motivering

De publieke sector dient bij de verwezenlijking van de energie-efficëntiedoelstellingen een 
voorbeeld- en voorlopersrol te spelen. Daarom is het belangrijk dat het nagestreefde 
besparingsdoel voor deze sector hoger wordt gesteld dan voor de niet-publieke sector. 

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 47
Artikel 5, lid 2

2. De streefwaarde voor de publieke sector is 
een jaarlijkse besparing van ten minste 1,5% 
van de aan deze sector gedistribueerde en/of 
verkochte energie, toegewezen en berekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, en de 
methodologie in bijlage I. Voor vergelijking 
en voor omrekening in primaire energie 
worden de in bijlage II vermelde 
omrekeningsfactoren gebruikt.

2. De streefwaarde voor de publieke sector is 
een jaarlijkse besparing van ten minste 3% 
van de aan deze sector gedistribueerde en/of 
verkochte energie, toegewezen en berekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, en de 
methodologie in bijlage I. Voor vergelijking 
en voor omrekening in primaire energie 
worden de in bijlage II vermelde 
omrekeningsfactoren gebruikt.

Or. en

Motivering

De "substantiële" baten van verbeterde energie-efficiëntie in de publieke sector zijn hoger 
dan in de algemene. Een streefwaarde van 3% is derhalve passend om te komen tot zowel een 
duurzame als een klimaatvriendelijke energiehuishouding.  



PE 350.194v01-00 10/21 AM\549606NL.doc

NL

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt en Vittorio 
Prodi

Amendement 48
Artikel 5, lid 2

2. De streefwaarde voor de publieke sector is 
een jaarlijkse besparing van ten minste 1,5% 
van de aan deze sector gedistribueerde en/of 
verkochte energie, toegewezen en berekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, en de 
methodologie in bijlage I. Voor vergelijking 
en voor omrekening in primaire energie 
worden de in bijlage II vermelde 
omrekeningsfactoren gebruikt.

2. De streefwaarde voor de publieke sector is 
een jaarlijkse besparing van ten minste 2,5% 
van de aan deze sector gedistribueerde en/of 
verkochte energie, toegewezen en berekend 
overeenkomstig artikel 4, lid 3, en de 
methodologie in bijlage I. Voor vergelijking 
en voor omrekening in primaire energie 
worden de in bijlage II vermelde 
omrekeningsfactoren gebruikt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op oveweging 8.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 49
Artikel 5, lid 4, inleidende formule

4. Teneinde de overeenkomstig lid 1 
vastgestelde streefwaarde te bereiken 
kunnen de lidstaten met name gebruik 
maken van richtsnoeren voor 
overheidsaankopen om de overheid in staat 
te stellen via het gebruik van 
energiediensten, programma's voor energie-
efficiëntie en andere maatregelen voor 
energie-efficiëntie overwegingen in verband 
met energie-efficiëntie in hun investeringen, 
hun operationele budget en hun activiteiten 
op te nemen. Met inachtneming van de in de 
nationale en communautaire wetgeving 
inzake overheidsaankopen vastgelegde 
procedures kunnen de richtsnoeren 
betrekking hebben op:

4. Teneinde de overeenkomstig lid 1 
vastgestelde streefwaarde te bereiken stellen
de lidstaten richtsnoeren voor 
overheidsaankopen vast om de overheid 
ertoe te verplichten via het gebruik van 
energiediensten, programma's voor energie-
efficiëntie en andere maatregelen voor 
energie-efficiëntie overwegingen in verband 
met energie-efficiëntie in hun investeringen, 
hun operationele budget en hun activiteiten 
op te nemen en energie-efficiëntie als 
prioritair beoordelingscriterium schriftelijk 
vast te leggen bij aanbestedingen van 
overheidsopdrachten. Met inachtneming 
van de in de nationale en communautaire 
wetgeving inzake overheidsaankopen 
vastgelegde procedures kunnen de 
richtsnoeren betrekking hebben op:
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Or. de

Motivering

Om niet alleen de aanbodzijde te stimuleren, maar ook een effectieve vraag naar 
energiediensten te creëren, is het belangrijk van meet af aan een zekere basisvraag op te 
wekken. De verplichting voor de publieke sector tot energie-efficiënte overheidsaankopen zou 
een initiërende functie kunnen hebben voor de vraagzijde. Het is dan ook belangrijk energie-
efficiëntie als prioritair criterium schriftelijk vast te leggen bij aanbestedingen van 
overheidsopdrachten. De lidstaten behouden hun flexibliteit met betrekking tot de 
besluitvorming over de richtsnoeren om de vastgestelde streefwaarden te bereiken.         

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 50
Artikel 5, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten maken de inzake energie-
efficiëntie vastgestelde richtsnoeren voor 
overheidsaankopen openbaar en de 
Commissie evalueert deze na afloop van de 
termijn waarvoor de streefwaarde in lid 2 
geldt.   

Or. de

Motivering

Openbaarmaking is belangrijk omdat de Commissie zo een evaluatie kan maken van de 
richtsnoeren, teneinde na afloop van de termijn waarvoor de streefwaarde in lid 2 geldt, te 
kunnen beoordelen of er behoefte is aan een voorstel inzake richtsnoeren en geharmoniseerde 
maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie in de publieke sector. Extra 
administratieve lasten voor de lidstaten zijn hiervan niet te verwachten, daar de noodzakelijke 
informatie bij de krachtens artikel 5, lid 3, bedoelde organisaties beschikbaar is. 

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 51
Artikel 5, lid 4, letter c bis) (nieuw)

c bis) voorschriften voor het aanbieden van 
energiediensten, waarbij, indien van 
toepassing, gebruik wordt gemaakt van 
analyse van de minimale kosten van de 
levenscyclus of vergelijkbare methodes om 
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de kosteneffectiviteit te waarborgen. 

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt het idee van de rapporteur overgenomen, zonder dat wordt 
getracht de letters b) en c) samen te voegen. Hierdoor is de leesbaarheid en de 
begrijpelijkheid van het artikel gewaarborgd. 

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 52
Artikel 5, lid 5

5. Na het verstrijken van de periode 
gedurende welke de streefwaarde wordt 
toegepast, evalueert de Commissie de in lid 
2 vermelde streefwaarde en onderzoekt zij of 
zij een voorstel tot verlenging of wijziging 
van deze streefwaarde zal indienen.

5. Na het verstrijken van de periode 
gedurende welke de streefwaarde wordt 
toegepast, evalueert de Commissie de in lid 
2 vermelde streefwaarde en onderzoekt zij of 
zij een voorstel tot verlenging of wijziging 
van deze streefwaarde zal indienen. 
Tegelijkertijd onderzoekt de Commissie de 
behoefte aan een voorstel inzake 
geharmoniseerde richtsnoeren en 
maatregelen ter bevordering van energie-
efficiëntie in de publieke sector.

Or. de

Motivering

Het potentieel voor energie-efficiëntie in de publieke sector in Europa is enorm. Een 
harmonisatie van de maatregelen ter bevordering van energie-efficiëntie in de publieke sector 
zou leiden tot een betere benutting van dit potentieel. De Commissie zou derhalve na afloop 
van de termijn waarvoor de streefwaarde geldt moeten nadenken over een dergelijke 
harmonisatie en indien gewenst een voorstel dienaangaande moeten voorleggen.  

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 53
Artikel 6, alinea 1, letter c)

c) verstrekken de informatie over hun 
eindafnemers die de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde aangewezen instanties of 

c) verstrekken de informatie over hun 
eindafnemers die de in artikel 4, lid 4, 
bedoelde aangewezen instanties of 
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agentschappen nodig hebben voor een 
adequate opzet en uitvoering van 
programma's voor energie-efficiëntie en 
voor de bevordering van energiediensten en 
maatregelen voor energie-efficiëntie. Deze 
informatie omvat, indien van toepassing, 
gegevens uit verleden en heden over het 
verbruik van de eindafnemer, 
verbruiksprofielen, segmentering van de 
klantenkring en de geografische locatie van 
afnemers, zonder afbreuk te doen aan de 
integriteit en de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie.

agentschappen nodig hebben voor een 
adequate opzet en uitvoering van 
programma's voor energie-efficiëntie en 
voor de bevordering van energiediensten en 
maatregelen voor energie-efficiëntie. Deze 
informatie omvat, indien van toepassing, 
gegevens uit verleden en heden over het 
verbruik van de eindafnemer, 
verbruiksprofielen, segmentering van de 
klantenkring en de geografische locatie van 
afnemers, zonder afbreuk te doen aan de 
integriteit en de vertrouwelijkheid van 
commercieel gevoelige informatie en 
verplichtingen krachtens nationale of 
Europese wetgeving die de privacy van de 
eindafnemer beschermen.

Or. nl

Motivering

De distributeurs zijn verplicht zich te houden aan geldende privacywetgeving. De in deze 
richtlijn vervatte verplichtingen zijn daaraan ondergeschikt.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 54
Artikel 7

Artikel 7
Uitvoering van besparingen

Schrappen

De lidstaten zorgen ervoor dat 
energiediensten, programma's voor 
energie-efficiëntie of andere maatregelen 
voor energie-efficiëntie en alle in 
aanmerking komende afnemers worden 
aangeboden, met inbegrip van het midden-
en kleinbedrijf, consumenten en vrijwillig 
gevormde combinaties van kleinere 
afnemers, en dat deze energiediensten, 
programma's en andere maatregelen indien 
van toepassing kunnen worden geleverd en 
uitgevoerd door gekwalificeerde 
rechtspersonen zoals installateurs van 
apparatuur, leveranciers van 
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energiediensten, energie-adviseurs en 
energie-consultants.

Or. nl

Motivering

Het is de taak van de lidstaten om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke doel, vermindering 
van het energiegebruik, wordt gehaald. Dat is de verplichting die deze richtlijn hun oplegt. 
Bij een richtlijn is dat ook de enige verplichting die opgelegd kan worden. Lidstaten zijn zelf 
vrij om te kiezen welk instrument op hun grondgebied tot de beste resultaten leidt. Een 
algemene verplichting om energiediensten aan alle eindgebruikers aan te bieden is daarom 
een buitensporige maatregel.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 55
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat: alle 
eindafnemers van distributeurs en/of 
detailhandelaars in netgebonden energie 
voor concurrerende prijzen de beschikking 
krijgen over individuele meters die het
actuele energieverbruik van de afnemer en 
het actuele tijdstip van gebruik nauwkeurig 
weergeven.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat: alle 
eindafnemers van distributeurs en/of 
detailhandelaars in netgebonden energie 
voor concurrerende prijzen de beschikking 
krijgen over individuele meters die het
energieverbruik van de afnemer nauwkeurig 
weergeven.

Or. nl

Motivering

In veel lidstaten beschikken de eindafnemers al over individuele meters. Deze geven meestal 
niet het actuele verbruik op elk tijdstip aan, maar het cumulatieve gebruik over een bepaalde 
periode. Het vervangen van deze meters door exemplaren die wel het actuele verbruik 
weergeven, is veel te kostbaar.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 56
Artikel 13, lid 3, letter b)

b) indien van toepassing, een vergelijking 
van het huidige energieverbruik van de 
afnemer met het verbruik in dezelfde periode 

b) indien van toepassing, een vergelijking 
van het huidige energieverbruik van de 
afnemer met het verbruik in dezelfde periode 
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van het voorgaande jaar in grafische vorm; van het voorgaande jaar;

Or. nl

Motivering

Vergelijking van het energiegebruik kan ook plaatsvinden in een andere vorm, bijvoorbeeld in 
getallen.

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 57
Artikel 13, lid 3, letter d)

c) een vergelijking met een gemiddelde 
genormaliseerde of benchmark-gebruiker 
van energie van dezelfde categorie;

Schrappen

Or. nl

Motivering

Deze informatie heeft voor een eindgebruiker weinig waarde, omdat de situatie van iedere 
eindafnemer uniek is. De verplichting om een vergelijking met een genormaliseerde gebruiker 
weer te geven is een onnodige administratieve last, waar geen milieuvoordeel tegenover staat.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 58
Artikel 13, lid 3, letter e)

e) informatie over bereikbaarheid, met 
inbegrip van websites, waar informatie kan 
worden verkregen over de beschikbare 
energiediensten, programma's voor energie-
efficiëntie en andere maatregelen voor 
energie efficiëntie, alsmede technische 
specificaties voor apparatuur die energie 
gebruikt.

e) informatie over bereikbaarheid, met 
inbegrip van websites, waar informatie kan 
worden verkregen over de beschikbare 
energiediensten, programma's voor energie-
efficiëntie en andere maatregelen voor 
energie efficiëntie

Or. nl

Motivering

De eindafnemer, en niet de distributeur of de detailhandelaar in energie, is verantwoordelijk 
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voor het goed onderhouden van zijn apparatuur en de tijdige vervanging daarvan.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 59
Bijlage I, punt 1

1. de lidstaten berekenen het rekenkundig 
gemiddelde van het totale binnenlandse 
energie-eindverbruik in de recentste periode 
van vijf kalenderjaren, voorafgaand aan de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, 
waarvoor officiële gegevens beschikbaar 
zijn, en gebruiken dit gemiddelde als de 
basisperiode (basisjaar) voor de totale 
looptijd van de richtlijn. Deze gegevens 
behelzen de gedistribueerde of aan de 
eindgebruikers verkochte energie gedurende 
deze periode, zonder aanpassing voor 
graaddagen, structurele veranderingen of 
wijzigingen van de productie;

1. voor de berekening van een gemiddeld 
jaarlijkse hoeveelheid energiegebruik
gebruiken de lidstaten het binnenlandse 
energie-eindverbruik in de recentste periode 
van vijf kalenderjaren, voorafgaand aan de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn, 
waarvoor officiële gegevens beschikbaar 
zijn. Op basis van deze absolute 
hoeveelheid energiegebruik wordt het 
jaarlijkse streefwaarde voor 
energiebesparing berekend en deze 
besparingsstreefwaarde is van toepassing 
gedurende de totale looptijd van de richtlijn. 
Deze hoeveelheid omvat de gedistribueerde 
of aan de eindgebruikers verkochte energie 
gedurende deze periode, zonder aanpassing 
voor graaddagen, structurele veranderingen 
of wijzigingen van de productie;

Or. en

Motivering

De streefwaarde moet een absolute waarde zijn. Zij moet in overeenstemming zijn met de 
beginselen van de richtlijn voor de handel in emissies, waarin absolute plafond zijn 
vastgelegd. De formulering van dit amendement maakt dit duidelijk.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 60
Bijlage I, punt 2

2. de jaarlijkse 
energiebesparingsstreefwaarden worden 
berekend voor de hierboven bedoelde 
basisperiode en worden uitgedrukt in 
absolute termen in GWh (Gigawattuur) of 
equivalent, met gebruikmaking van de in 

2. de jaarlijkse 
energiebesparingsstreefwaarden worden 
aldus berekend op basis van het gemiddelde 
energiegebruik en uitgedrukt in absolute 
termen in GWh (Gigawattuur) of equivalent, 
met gebruikmaking van de in Bijlage II 
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Bijlage II gegeven omzettingsfactoren; gegeven omzettingsfactoren;

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de formulering.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 61
Bijlage I, punt 3

3. bij de berekening van de energiebesparing 
in een bepaald jaar mogen besparingen 
worden meegenomen die resulteren uit 
maatregelen die in een voorafgaand jaar 
(niet vroeger dan 1991) zijn getroffen. Deze 
energiebesparingen moeten meetbaar en 
verifieerbaar zijn, in overeenstemming met 
de richtsnoeren van bijlage IV bij deze 
richtlijn.

3. bij de berekening van de energiebesparing 
in een bepaald jaar mogen besparingen 
worden meegenomen die resulteren uit 
maatregelen die in een voorafgaand jaar 
(niet vroeger dan 2000) zijn getroffen. Deze 
energiebesparingen moeten meetbaar en 
verifieerbaar zijn, in overeenstemming met 
de richtsnoeren van bijlage IV bij deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een ambitieuzer doel gesteld dan in het voorstel van de 
Commissie.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 62
Bijlage I, punt 3

3. bij de berekening van de energiebesparing 
in een bepaald jaar mogen besparingen 
worden meegenomen die resulteren uit 
maatregelen die in een voorafgaand jaar 
(niet vroeger dan 1991) zijn getroffen. Deze 
energiebesparingen moeten meetbaar en 
verifieerbaar zijn, in overeenstemming met 
de richtsnoeren van bijlage IV bij deze 
richtlijn.

3. bij de berekening van de energiebesparing 
in een bepaald jaar mogen besparingen 
worden meegenomen die resulteren uit 
maatregelen die in een voorafgaand jaar 
(niet vroeger dan 2000) zijn getroffen. Deze 
energiebesparingen moeten meetbaar en 
verifieerbaar zijn, in overeenstemming met 
de richtsnoeren van bijlage IV bij deze 
richtlijn.

Or. en
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Motivering

Een zwak punt in het Commissievoorstel is het feit dat lidstaten rekening mogen houden met 
energiebesparingen die het gevolg zijn van initiatieven van voor deze richtlijn, die zelfs 
kunnen dateren van 1991. Dat is in tegenspraak met het doel van deze richtlijn, namelijk te 
komen tot nieuwe en aanvullende beperkingen van de vraag naar energie. Wij bevelen 
derhalve aan slechts toe te staan dat rekening wordt gehouden met maatregelen vanaf 2000. 
Hiermee worden administratieve lasten vermeden en wordt voorkomen dat wordt vertrouwd 
op twijfelachtige methodes voor de berekening van de gevolgen van eerdere maatregelen.       

Amendement ingediend door Norbert Glante

Amendement 63
Bijlage III, punt 1, letter l bis) (nieuw)

l bis) activiteiten die leiden tot 
omschakeling van fossiele brandstoffen 
naar hernieuwbare energie. 

Or. de

Amendement ingediend door Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt en Vittorio 
Prodi

Amendement 64
Bijlage III, punt 1, letter a bis) (nieuw)

a bis) gecombineerde opwekking van 
warmte en elektriciteit op de kleinst 
mogelijke schaal wordt aangemoedigd om 
te zorgen voor de hoogst mogelijke 
thermodynamische benutting van 
energiebronnen. Veranderingen van het 
elektriciteitsnet dienen te worden 
bevorderd, zodat aldus opgewekte stroom 
aan het distributienetwerk kan worden 
geleverd.   

Or. en

Motivering

Om de energie-efficiëntie te vergroten, is het van essentieel belang dat hoge temperaturen 
worden benut om eerst mechanische/elektrische energie op te wekken en vervolgens de 
afvalwarmte te gebruiken voor andere toepassingen.
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Amendement ingediend door Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt en Vittorio 
Prodi

Amendement 65
Bijlage III, punt 1, letter b bis) (nieuw)

b bis) verbeteringen aan ruwbouw en 
constructie gericht op comfort in de zomer 
met een gering of geheel geen 
energiegebruik, zoals technologieën voor 
de beheersing van golven van grote hitte en 
zonnestraling (betere warmte-isolering van 
muren, zonwerend glas met lage 
uitstralingsgraad, geventileerde daken met 
stralingsbescherming), technologieën voor 
het verbinden van gebouwen met bronnen 
van lage temperatuur in de zomer 
(koppeling met de aarde via lucht- of 
watercirculatie, nachtventilatie in 
combinatie met vergroting van de 
thermische massa).
verbeteringen aan ruwbouw en constructie 
gericht op comfort in de winter (dikkere 
muren, dak- en kelderisolatie, kozijnen met 
lage geleidings- en infiltratiegraad, glas 
met lage uitstralingsgraad).   

Or. en

Motivering

De bouw van weinig of geen energiegebruikende gebouwen met evenveel comfort in de zomer 
als in de winter, moet worden bevorderd.

Amendement ingediend door Claude Turmes

Amendement 66
Bijlage III, punt 2

2. In aanmerking komende horizontale 
maatregelen
Gerichte horizontale maatregelen kunnen 

Schrappen
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in aanmerking komen op voorwaarde dat 
de bereikte energiebesparing duidelijk kan 
worden gemeten en geverifieerd
overeenkomstig de richtsnoeren van bijlage 
IV bij deze richtlijn. De volgende 
horizontale maatregelen komen in 
aanmerking (niet-exhaustief): 
- voorschriften, heffingen, enz. die 
voornamelijk bedoeld zijn om het 
energiegebruik bij de eindgebruiker te 
beperken;
- standaarden en normen die er 
hoofdzakelijk op gericht zijn de energie-
efficiëntie van producten en diensten te 
verhogen;
- campagnes ter bevordering van energie-
efficiëntie en energie-
efficiëntiemaatregelen.

Or. en

Motivering

Hoewel bepaalde "horizontale maatregelen", zoals energiebelastingen, regelgeving, normen 
en standaarden, mits goed ten uitvoer gelegd, positieve effecten kunnen hebben op het 
energiegebruik, is het moeilijk - zo niet onmogelijk en in ieder geval voor sommige zeer duur 
- om de besparingen die ermee worden bereikt, te meten. Door de verwijzing naar horizontale 
maatregelen te schrappen, wordt ook het dubbeltellen van maatregelen en concrete projecten, 
zoals vermeld in bijlage III, par. 1, voorkomen.  


