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BEKNOPTE MOTIVERING 

Uw rapporteur voor advies acht dit voorstel voor een richtlijn betreffende energie-efficiëntie 
bij het eindgebruik en energiediensten een zeer belangrijke bijdrage aan de bestrijding van 
klimaatverandering en aan de verhoging van de hoogst noodzakelijke efficiëntie bij het 
eindgebruik van energie. Dit voorstel houdt echter geen rekening met de reeds eerder 
getroffen maatregelen en geeft de lidstaten onvoldoende flexibiliteit als het gaat om het 
bereiken van de voorgestelde streefcijfers. Het scheppen van een nieuwe markt voor 
energiediensten en het opnemen van energie-efficiëntie als integraal onderdeel van de interne 
markt is noodzakelijk, maar de voorgestelde methoden zullen de deelnemers aan de markt 
alleen maar frustreren.  
 
De voorgestelde jaarlijkse algemene besparing van 1% en een jaarlijkse besparing van 1,5% 
voor de overheidssector mogen voor de EU als geheel goede streefcijfers zijn. Als zij echter 
uniform voor alle sectoren en alle lidstaten gelden, zal dit niet tot duurzame resultaten leiden. 
De Commissie heeft een groot aantal maatregelen voor kosteneffectieve besparingen 
genoemd. Uw rapporteur voor advies heeft derhalve een jaarlijkse streefcijfer van 5% 
voorgesteld voor het potentieel aan maatregelen voor kosteneffectieve besparingen dat 
gelijkelijk aan alle sectoren en alle lidstaten moet worden opgelegd, hoewel dit geen enkele 
last betekent als kosteneffectief wordt omschreven als "maatregelen waarbij de kosten niet 
groter zijn dan de baten". 
 
Om in de beginfase voor voldoende vraag naar dergelijke diensten te zorgen kan in theorie 
worden ingestemd met de gratis energie-audits, maar de verrekening van dergelijke kosten in 
de energieheffingen zou in strijd zijn met het communautair recht. Het belang van 
consumenten, die niet van dergelijke energie-audits profiteren, moet worden beschermd; de 
lidstaten moeten daarom worden aangemoedigd andere prikkels te gebruiken voor het creëren 
van vraag naar dergelijke audits. 
 
Uw rapporteur voor advies heeft voor de vervoersector enkele amendementen betreffende 
energie voorgesteld. Van de ondernemingen in deze sector moet worden verlangd dat zij 
informatie over energiebesparing en milieu in het door hen gebruikte reclamemateriaal 
opnemen.  
 
Een ecologisch gezien zeer belangrijk effect kan ook worden bereikt door middel van 
omzetting van energie en ombouw van energie verbruikende apparatuur. Uw rapporteur voor 
advies stelt derhalve voor deze kwestie een speciaal amendement voor. 
 
De verwijzing naar "installateurs van apparatuur" is verouderd. Zij hebben hun 
activiteitenterrein verbreed en doen, behalve installaties, ook onderhoudswerk, inspecties, 
audits en afgifte van certificaten en zij adviseren inzake energieverbruik. 
 
Hoewel hij zich realiseert dat deze kwestie van het grootste belang is, adviseert uw rapporteur 
voor advies de Commissie om haar voorstel niettemin in te trekken, als de streefcijfers niet 
flexibeler worden gemaakt en als niet meer rekening wordt gehouden met de reeds eerder 
door de lidstaten getroffen maatregelen op het gebied van energie en de efficiëntie van het 
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eindgebruik. 
  

AMENDEMENTEN 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen: 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst1 

 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
Overweging 11 

Energiedistributeurs en detailhandelaars in 
energie kunnen the energie-efficiëntie in de 
Europese Gemeenschap verbeteren als er 
energiediensten worden verkocht waarin een 
efficiënt eindgebruik is opgenomen, zoals 
efficiënt verwarmingscomfort, efficiënte 
warmwatervoorziening voor huishoudens, 
efficiënte koeling, efficiënte verlichting en 
efficiënte aandrijfkracht. Een 
maximalisering van de winst wordt voor 
deze bedrijven derhalve sterker gekoppeld 
aan de verkoop van energiediensten aan zo 
veel mogelijk afnemers in plaats van de 
verkoop van zo veel mogelijk energie aan 
elke afnemer. 

Energiedistributeurs en detailhandelaars in 
energie kunnen the energie-efficiëntie in de 
Europese Gemeenschap verbeteren als er 
energiediensten worden verkocht waarin een 
efficiënt eindgebruik is opgenomen, zoals 
efficiënt verwarmingscomfort, efficiënte 
warmwatervoorziening voor huishoudens, 
efficiënte koeling, efficiënte verlichting en 
efficiënte aandrijfkracht. Een 
maximalisering van de winst wordt voor 
deze bedrijven derhalve sterker gekoppeld 
aan de verkoop van energiediensten aan zo 
veel mogelijk afnemers in plaats van de 
verkoop van zo veel mogelijk energie aan 
elke afnemer. Ten einde eerlijke 
marktvoorwaarden voor alle leveranciers 
van energiediensten te waarborgen, dient 
kruissubsidiëring van de diverse activiteiten 
van energieleveranciers en 
detailleveranciers strikt te worden 
verboden. De nationale regelgevers moeten 
op dit terrein iedere concurrentievervalsing 
trachten te vermijden. 

 
 

                                                 
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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Amendement 2 
Artikel 2, lid 2 

2. De lidstaten kunnen kleine distributeurs 
van of detailhandelaars in energie van de 
toepassing van deze richtlijn uitsluiten. 

2. De lidstaten kunnen voorzieningen 
treffen voor een gedeeltelijke vrijwillige 
uitzonderingsregeling voor kleine 
distributeurs van of detailhandelaars in 
energie als het gaat om de toepassing van 
deze richtlijn. 

Motivering 

Voor kleine ondernemingen moet een mogelijkheid zijn om van toepassing te worden 
uitgezonderd, maar zij moeten dan wel onder de definitie "eindgebruiker" vallen. Zie 
amendement op artikel 3, letter f. 
 

Amendement 3 
Artikel 3, letter f) 

f) “eindafnemer”: een eindgebruiker in 
huishoudens, de landbouwsector, de 
commerciële, publieke of industriële sector 
(met uitzondering van de installaties die 
worden vermeld in bijlage I van Richtlijn 
2003/87/EG en de industriële activiteiten die 
worden vermeld in bijlage I van Richtlijn 
1996/61/EG) en de vervoersector (met 
uitzondering van vervoermiddelen in de 
luchtvaart en de zeevaart); 

f) “eindafnemer”: een eindgebruiker in 
huishoudens, de landbouwsector, de 
commerciële, publieke of industriële sector 
(met uitzondering van de installaties die 
worden vermeld in bijlage I van Richtlijn 
2003/87/EG en de industriële activiteiten die 
worden vermeld in bijlage I van Richtlijn 
1996/61/EG) en de vervoersector (met 
uitzondering van vervoermiddelen in de 
luchtvaart en de zeevaart); Kleine 
distributeurs of ondernemingen die 
detailleverancier van energie zijn, die van 
de uitzonderingsregeling overeenkomstig 
artikel 2, lid 2 gebruikmaken, vallen onder 
deze definitie. 

Motivering 

Geen enkele distributeur mag volledig buiten de het toepassingsgebied van deze richtlijn 
vallen; worden zij niet als distributeur beschouwd, dan zijn ze eindgebruiker.  
 

Amendement 4 
Artikel 3, letter a bis) (nieuw) 

 a bis) "Net-gebonden energie": gas en 
elektriciteit die onder de richtlijnen 
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2003/55/EG en 2003/54/EG vallen. 

Motivering 

Ter verduidelijking. De verplichtingen voor net-gebonden energie dienen te gelden voor gas 
en elektriciteit op de interne markt en niet voor b.v. stadsverwarming en -koeling. 
 

Amendement 5 
Artikel 3, letter o bis) (nieuw) 

 o bis) "Overheidssector": instanties met 
overheidsgezag; nationale, regionale of 
plaatselijke overheidsinstanties met als taak 
openbare dienstverlening; of andere 
instanties en diensten die geheel of 
gedeeltelijk met overheidsgelden worden 
gefinancierd. Ondernemingen die onder 
marktvoorwaarden opereren en die aan het 
ondernemings- en handelsrecht zijn 
onderworpen, vallen niet onder deze 
definitie. 

Motivering 

De definitie van overheidssector varieert van lidstaat tot lidstaat.  
 

Amendement 6 
Artikel 3, letter o ter) (nieuw) 

 o ter) "Kosteneffectieve maatregelen": 
waarbij de kosten binnen een vastgestelde 
tijdslimiet de baten niet overschrijden; bij 
gebruik van sociale kosten, wordt de 
kosteneffectiviteit beoordeeld door 
afweging van de sociale baten. 

Motivering 

Ter verduidelijking. 
 

Amendement 7 
Artikel 4, lid 2 

2. De streefwaarde is een jaarlijks te 2. De streefwaarde is een jaarlijks te 
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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. 

besparen hoeveelheid energie die gelijk is 
aan 5% van de kosteneffectieve 
maatregelen.  Deze maatregelen moeten 
meer in detail op nationaal niveau door de 
betrokken lidstaat en de Commissie worden 
gespecificeerd. 

Motivering 

Vaststelling van een streefwaarde van 5% voor kosteneffectieve maatregelen behandelt alle 
lidstaten en alle sectoren gelijk, terwijl een streefwaarde van 1% aan besparing op 
gedistribueerde energie problemen schept voor sectoren en bedrijfstakken die het merendeel 
van het potentieel aan besparingen al hebben benut. De Commissie heeft een groot aantal 
maatregelen voor kosteneffectieve besparingen genoemd. Deze leveren voldoende 
energiebesparing op om het Kyoto-streefcijfer van de EU te halen. Daarom zou een duurzame 
oplossing het potentieel per lidstaat vaststellen en jaarlijks 5% daarvan in praktijk brengen. 
 

Amendement 8 
Artikel 4, lid 7 

7. Nadat de Commissie deze streefwaarde 
voor het eerst heeft geëvalueerd en daarover 
verslag heeft uitgebracht, onderzoekt zij of 
het een goede zaak is een voorstel voor een 
richtlijn in te dienen teneinde de 
marktbenadering op het gebied van energie-
efficiëntie door middel van “witte 
certificaten” verder te ontwikkelen. 

7. Nadat de Commissie deze streefwaarde 
voor het eerst heeft geëvalueerd en daarover 
verslag heeft uitgebracht, onderzoekt zij of 
het een goede zaak is een voorstel voor een 
richtlijn in te dienen teneinde de 
marktbenadering op het gebied van energie-
efficiëntie door middel van “witte 
certificaten” verder te ontwikkelen en een 
enkele valuta in te stellen voor de koolstof-
economie, waarbij de mogelijkheid van 
ruilhandel in diverse certificaten en 
emissierechten is gewaarborgd. 

Motivering 

De overvloed aan certificaten, tegoeden en emissierechten schept begripverwarring en 
vertraagt het creëren van een echte koolstofeconomie die nodig is om klimaatverandering 
tegen te gaan. 
 

Amendement 9 
Artikel 5, lid 2 
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2. De streefwaarde voor de publieke sector 
is een jaarlijkse besparing van tenminste 
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. 

schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij het amendement op artikel 4, lid 2. 
 

Amendement 10 
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 artikel 4, lid 
2 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: 

Motivering 

Schept meer duidelijkheid en voegt een categorie diensten toe voor overheidsaankopen met 
lage levenscycluskosten.  
 



 

PA\546281NL.doc 9/19 PE 349.917v01-00 

  NL 

Amendement 11 
Artikel 5, lid 4, letter b) 

b) voorschriften voor de aankoop van 
apparatuur en voertuigen uit energie-
efficiënte producten van elke categorie 
apparatuur en voertuigen, waarbij indien van 
toepassing gebruik wordt gemaakt van 
analyse van de minimale kosten van de 
levenscyclus of vergelijkbare methoden om 
de kosteneffectiviteit te waarborgen; 

b) voorschriften voor de aankoop van 
producten, ingeval er geen diensten 
beschikbaar zijn, die een standby-instelling 
met een laag energieverbruik hebben en 
andere apparatuur en voertuigen uit energie-
efficiënte producten van elke categorie 
apparatuur en voertuigen, waarbij indien van 
toepassing gebruik wordt gemaakt van 
analyse van de minimale kosten van de 
levenscyclus of vergelijkbare methoden om 
de kosteneffectiviteit te waarborgen; of 

 

Amendement 12 
Artikel 5, lid 4, letter c) 

c) voorschriften voor de aankoop van 
producten die een standby-instelling met 
een laag energieverbruik hebben, waarbij 
indien van toepassing gebruik wordt 
gemaakt van analyse van de minimale 
kosten van de levenscyclus of vergelijkbare 
methoden om de kosteneffectiviteit te 
waarborgen; 

c) voorschriften voor de aankoop van 
diensten, waarbij indien van toepassing 
gebruik wordt gemaakt van analyse van de 
minimale kosten van de levenscyclus of 
vergelijkbare methoden om de 
kosteneffectiviteit te waarborgen; 

 

Amendement 13 
Artikel 6, inleidende zin 

De lidstaten nemen belemmeringen voor de 
vraag naar energiediensten weg en zorgen 
ervoor dat energiedistributeurs en/of 
detailhandelaars in energie die elektriciteit, 
gas, stadsverwarming en/of stookolie 
verkopen: 

De lidstaten nemen belemmeringen voor de 
vraag naar energiediensten weg en zorgen 
ervoor dat energiedistributeurs en/of 
detailhandelaars in energie die elektriciteit, 
gas, stadsverwarming en/of stookolie 
verkopen alsmede andere ondernemingen 
die energie als omschreven in artikel 3, 
letter a) verkopen: 

Motivering 

Alle vormen van energie als omschreven in artikel 3, letter a), moeten worden opgenomen. 



 

PE 349.917v01-00 10/19 PA\546281NL.doc 

NL 

 

Amendement 14 
Artikel 6, letter a) 

energiediensten als integraal onderdeel van 
de distributie en/of verkoop van energie aan 
afnemers direct of via andere aanbieders van 
energiediensten aanbieden en actief 
stimuleren. Energie-audits worden gratis 
aan hun afnemers aangeboden zo lang 5% 
van hen niet onder energiediensten valt; 

energiediensten als integraal onderdeel van 
de distributie en/of verkoop van energie aan 
afnemers direct of via andere aanbieders van 
energiediensten aanbieden en actief 
stimuleren. 

Motivering 

Het tweede deel van letter a) is geschrapt omdat het strijdig zou zijn met het communautair 
recht. 
 

Amendement 15 
Artikel 6, letter b bis) (nieuw) 

 b bis) zich onthouden van eventuele 
activiteiten die mogelijk de vrije 
totstandkoming van energieprijzen 
belemmeren ten koste van energie-
efficiënte opwekking van elektriciteit met 
name tijdens daluren, en zorgen dat 
tarieven voor transmissie en distributie niet 
discriminerend zijn, de werkelijke kosten 
weerspiegelen en een stabiele structuur 
hebben. 

 

Motivering 

Dit nieuwe punt na letter b) wil situaties voorkomen waarbij de minst ecologische 
stroomopwekking onnodig wordt gebruikt om buitengewone winsten te behalen. Dit moet 
worden verboden zowel in het belang van de consument als terwille van het milieu. 
 

Amendement 16 
Artikel 6, letter c)  

verstrekken de informatie over hun 
eindafnemers die de in artikel 4, lid 4, 

verstrekken de eventueel beschikbare 
informatie over hun eindafnemers die de in 
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bedoelde aangewezen instanties of 
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. 

artikel 4, lid 4, bedoelde aangewezen 
instanties of 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. 

 

Amendement 17 
Artikel 10, letter b)  

de kosten van investeringen die door 
distributeurs met het oog op het 
eindgebruik van energie worden gemaakt, 
kunnen worden gedekt door ze eventueel in 
de distributietarieven op te nemen, waarbij 
afdoende rekening wordt gehouden met de 
noodzaak om te zorgen voor eerlijke 
concurrentie en gelijke kansen voor andere 
leveranciers van energiediensten. 
Kostendekking kan worden toegestaan voor 
kosten die worden gemaakt om te voldoen 
aan verplichtingen inzake energiediensten 
krachtens artikel 6, onder a), mits deze 
kosten door de bevoegde instantie als 
redelijk en concurrerend worden 
beschouwd. 

schrappen 

Motivering 

Zie motivering bij het amendement op artikel 6, sub a). Artikel 10, sub b) is in strijd met het 
vigerend communautair recht. 
 

Amendement 18 
Artikel 12  
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De lidstaten zorgen voor de beschikbaarheid 
van regelingen voor onafhankelijke 
kwalitatief hoogwaardige energie-audits die 
bedoeld zijn om mogelijke maatregelen voor 
energie-efficiëntie en behoeften aan 
energiediensten te signaleren en de 
invoering daarvan voor te bereiden. De 
audits dienen ook beschikbaar te zijn voor 
kleinere huishoudelijke en commerciële 
locaties en het midden- en kleinbedrijf en 
bedrijven met relatief hoge transactiekosten. 

De lidstaten zorgen voor de beschikbaarheid 
van regelingen voor onafhankelijke 
kwalitatief hoogwaardige energie-audits die 
bedoeld zijn om mogelijke maatregelen voor 
energie-efficiëntie en behoeften aan 
energiediensten te signaleren en de 
invoering daarvan voor te bereiden. De 
audits dienen ook beschikbaar te zijn voor 
kleinere huishoudelijke en commerciële 
locaties en het midden- en kleinbedrijf en 
bedrijven met relatief hoge transactiekosten; 
indien van toepassing wordt de Regeling 
energie-efficiënt beheer en boekhouding 
(E2MAS) toegepast. 

Motivering 

En dient een speciaal aangepast instrument te worden gebruikt voor het beoordelen en 
optimaliseren van het energieverbruik van kleine ondernemingen en commerciële 
consumenten om in EU-verband tot een geharmoniseerde aanpak te komen. 
 

Amendement 19 
Artikel 12 bis (nieuw) 

 Artikel 12 bis 

Bepalingen voor de vervoersector 

 De artikelen 6 tot 9, 11 en 12 zijn mutatis 
mutandis van toepassing op de 
vervoersector.  

 

 

De lidstaten zien er met name op toe dat 
alle ondernemingen die brandstof 
raffineren, distribueren en/of aan 
eindverbruikers leveren:  

 - zich onthouden van het gebruik van 
reclamemateriaal dat energiebesparing 
mogelijk verhindert en 

 - in al hun reclamemateriaal de informatie 
opnemen als bedoeld in artikel 13, lid 3, de 
letters d) en e). 

Motivering 

Het Commissievoorstel houdt onvoldoende rekening met het vervoer hoewel deze sector de 
snelst groeiende bron van broeikasgasemissies in de Gemeenschap is. 
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Amendement 20 
Artikel 12 ter (nieuw) 

 Artikel 12 ter 

Conversie van energie en ombouw van 
energieverbruikende apparatuur 

 Uiterlijk twee jaar na goedkeuring van deze 
richtlijn zal de Commissie beoordelen in 
hoeverre energie-efficiëntie is bereikt of 
nog haalbaar is door middel van conversie 
van energie en ombouw van installaties, 
zoals overschakeling van individuele ketels 
op  stadsverwarming of overschakeling van 
energie uit fossiele brandstoffen naar 
hernieuwbare energie. 

 Deze beoordeling wordt door de lidstaten 
als extra instrument gebruikt om te zorgen 
voor meer mogelijkheden voor besparing 
en meer ecologische voordelen bij het 
bereiken van hun streefcijfers voor 
energiebesparing. 

Motivering 

 Conversie van energie en energie verbruikende apparatuur biedt enorme mogelijkheden voor 
energiebesparing. Deze beoordeling helpt de lidstaten om in EU-verband ook op dit terrein 
efficiency-maatregelen te nemen teneinde deze mogelijkheden zoveel mogelijk te benutten.  
 

Amendement 21 
Artikel 13, lid 1 

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

Ter verduidelijking. Zie eveneens de motivering bij amendement 4 op artikel 3 betreffende de 
definitie van 'net-gebonden energie'. 
 

Amendement 22 
Artikel 13, lid 3, inleidende formule 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat:  
alle distributeurs en/of detailhandelaars in 
energie in of bij rekeningen, contracten, 
transacties, ontvangstbewijzen bij 
distributiestations en in reclamemateriaal de 
volgende informatie aan de eindafnemers 
beschikbaar stellen: 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat:  
alle distributeurs en/of detailhandelaars in 
energie in of bij rekeningen, contracten, 
transacties, ontvangstbewijzen bij 
distributiestations, overzichten van 
bankrekeningen en in reclamemateriaal de 
volgende informatie op duidelijke en 
begrijpelijke wijze aan de eindafnemers 
beschikbaar stellen: 

 

Amendement 23 
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 
van het voorgaande jaar in grafische vorm; 

b) indien van toepassing, een vergelijking 
van het huidige energieverbruik van de 
afnemer met het verbruik in de 
voorafgaande periode en/of in dezelfde 
periode van het voorgaande jaar in grafische 
vorm, zonodig met toepassing van een 
correctie voor graden-dagen; 

Motivering 

Zonodig kan met weersomstandigheden rekening worden gehouden. Soms is een vergelijking 
met vorige perioden beter, omdat het voorafgaande jaar wellicht te lang geleden lijkt om zich 
gedragsveranderingen te kunnen herinneren. 
 

Amendement 24 
Artikel 13, lid 3, letter c) 

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

c) een vergelijking met een gemiddelde 
genormaliseerde of benchmark-gebruiker 
van energie van dezelfde categorie en met 
een gemiddelde genormaliseerde of 
benchmark-gebruiker van energie van de 
ecologisch gezien meest efficiënte 
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vervangende categorie; 

Motivering 

Dit amendement beoogt de consument voorlichting te geven over de beste alternatieve 
categorie. 
 

Amendement 25 
Artikel 13, lid 3, letter d) 

d) de milieueffecten, zoals de CO2-emissie, 
van de gedistribueerde of voor gebruik 
verkochte energie; 

d) de milieueffecten, zoals de CO2-emissie, 
van de gedistribueerde of voor gebruik 
verkochte energie vergeleken met een 
streefcijfer per hoofd van bevolking; 
dergelijke informatie moet de gevolgen van 
de keuze van de afnemer (b.v. besparing) 
alsmede de gevolgen van de keuze van de 
distributeur (b.v. overschakeling op andere 
brandstof) afzonderlijk omschrijven; 

Motivering 

Dit amendement beoogt informatie te geven over individuele toename van de CO2-emissie 
vergeleken met het streefcijfer per hoofd van bevolking. Het kan nodig zijn om onderscheid te 
maken tussen de keuze van de afnemer en het gedrag van de distributeur. 
 

Amendement 26 
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, vergelijkende profielen 
van eindgebruikers, alsmede technische 
specificaties voor apparatuur die energie 
gebruikt, waaronder eventueel op de markt 
beschikbare apparatuur van factor 4. 

Motivering 

"Factor 4" heeft betrekking op nieuwe technologie die momenteel op de markt komt en die 
energie bespaart, betere prestatie met grotere efficiency levert en tevens minder energie 
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verbruikt.  
 

Amendement 27 
Artikel 13, alinea 3 bis (nieuw) 

 3 bis. Voor het doel van dit artikel 
verzamelen en verwerken de lidstaten de 
krachtens artikel 6, sub c) verkregen en 
andere noodzakelijke informatie, en stellen 
deze gratis ter beschikking van alle 
distributeurs, detailleveranciers van energie 
en/of andere leveranciers van 
energiediensten. 

 

Amendement 28 
Artikel 14, alinea 3 bis (nieuw) 

 3 bis. Uiterlijk twee jaar na de goedkeuring 
van deze richtlijn publiceert de Commissie 
een kosten-baten-analyse van het effect, 
waarin de relaties tussen normen, 
voorschriften, beleid en maatregelen van de 
EU inzake energie-efficiëntie van de 
eindgebruiker worden onderzocht. 

 

Amendement 29 
Bijlage III, lid 1, letter d) 

d) verlichting (b.v. nieuwe efficiënte lampen 
en voorschakelapparaten, digitale 
besturingssystemen, enz.); 

d) verlichting (b.v. nieuwe efficiënte lampen 
en voorschakelapparaten, digitale 
besturingssystemen, gebruik van 
bewegingsdetectoren in plaats van 
verlichting 24 uur per dag in 
bedrijfsgebouwen, enz.); 

 

Amendement 30 
Bijlage III, lid 1, letter g) 

g) productieprocessen (b.v. efficiënter g) productieprocessen (b.v. efficiënter 
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gebruik van perslucht, condensaat en 
schakelaars en kleppen, gebruik van 
automatische en geïntegreerde systemen, 
efficiënte stand-by modes, enz.); 

gebruik van perslucht, condensaat en 
schakelaars en kleppen, gebruik van 
automatische en geïntegreerde systemen, 
efficiënte stand-by modes, enz.); het denken 
in termen van levensduur en 
informatieprocessen voor productfabricage 
in productieketens en bij contractuele 
uitbesteding, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen; 

 

Amendement 31 
Bijlage III, lid 1, letter k), streepje 6 bis (nieuw) 

 - beleid en maatregelen die het gebruik van 
het openbaar vervoer bevorderen. 

 

Amendement 32 
Bijlage III, lid 1, letter l), streepje 4 bis (nieuw) 

 - intelligente heffingenstelsels voor het 
weggebruik door het particulier vervoer 
door middel van internalisering van de 
externe kosten om aldus voor een optimaal 
weggebruik te zorgen. 

 

Amendement 33 
Bijlage III, lid 2, streepje 3 bis (nieuw) 

 - maatregelen voor efficiëntie van 
overheden en diensten die de energie-
efficiëntie verbeteren, en maatregelen zoals 
IT-toepassingen voor de zgn. elektronische 
overheid die het energieverbruik indirect 
verminderen. 
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PROCEDUREVERLOOP 

Titel ## 
Document- en procedurenummers ## ## ####?##? ## ?##?(##) 
Commissie ten principale ## 
Nauwere samenwerking ## 
Rapporteur voor advies ?##? 
 Datum benoeming ## 

Behandeling in de commissie ##     
Datum goedkeuring amendementen ## 
Uitslag eindstemming voor: ## 
 tegen: ## 
 onthoudingen: ## 
Bij de eindstemming aanwezige leden ## 
Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers 

## 

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervangers (art. 178, lid 2) 

## 
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