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II
(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Wijziging van het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende het aanvaarden van
een communautair actieprogramma ter verbetering van de doelmatigheid van het elektriciteitsgebruik (')
COM(89) 221 def.
(Door de Commissie op 29 mei 1989 ingediend krachtens artikel 149, lid 3, van het EEG-Verdrag)
(89/C 153/17)
O PB nr. C 307 van 2. 12. 1988, blz. 6.

DOOR DE COMMISSIE VOORGESTELDE TEKST

DOOR HET EUROPESE PARLEMENT AANGEBRACHTE EN DOOR DE
COMMISSIE AANVAARDE WIJZIGINGEN

Amendement nr. 1
Tweede overweging
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 16 september 1986 betreffende nieuwe doelstellingen inzake
het nieuwe energiebeleid voor 1995 heeft opgeroepen tot
het voeren van een krachtig beleid op het gebied van
energiebesparing;

Tweede overweging
Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 16 september 1986 betreffende nieuwe doelstellingen inzake
het nieuwe energiebeleid voor 1995 en harmonisatie van
het beleid van de Lid-Staten heeft opgeroepen tot het
voeren van een krachtig beleid op het gebied van energiebesparing;
Amendement nr. 2
Vijfde overweging (bis) (nieuw)
Overwegende dat energiebesparing onmiddellijk zal leiden tot besparing van niet duurzame grondstoffen alsmede tot vermindering van de milieuvervuiling, hetgeen
aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in artikel
130 R, lid 1, van het EEG-Verdrag;
Amendement nr. 3

Achtste overweging
Overwegende dat een communautair actieprogramma
dient te worden vastgesteld om deze doelstellingen te bereiken en dat het EEG-Verdrag niet in de noodzakelijke
bevoegdheden voorziet om deze doelstellingen te bereiken;

Achtste overweging
Overwegende dat als eerste stap een communautair actieprogramma dient te worden vastgesteld om deze doelstellingen te bereiken en dat het EEG-Verdrag niet in de
noodzakelijke bevoegdheden voorziet om deze doelstellingen te bereiken;
Amendement nr. 5

Artikel 5

Artikel 5

3.
De Commissie brengt de Raad, het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité regelmatig
verslag uit over de vooruitgang van het communautaire
actieprogramma. Het eerste verslag zal uiterlijk negen
maanden na de datum van de vaststelling van dit besluit
worden ingediend.

3.
De Commissie brengt de Raad, het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité regelmatig
verslag uit over de vooruitgang van het communautaire
actieprogramma. Het eerste verslag zal uiterlijk negen
maanden na de datum van vaststelling van dit besluit
worden ingediend en vervolgens binnen tijdvakken van
ten hoogste achttien maanden.
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DOOR HET EUROPESE PARLEMENT AANGEBRACHTE EN DOOR DE
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Amendement nr. 6
BIJLAGE

BIJLAGE

Punt 1, eerste streepje

Punt 1, eerste streepje

— informatieverstrekking door distributiebedrijven, consumentenorganisaties en eventueel door de overheid;

— informatieverstrekking door distributiebedrijven, consumentenorganisaties en eventueel door de overheid, met inbegrip
van meer gedetailleerde informatie over tarieven, het meten
en rekeningen;

Amendement nr. 7
Punt 1, na het eerste streepje
— verbetering van de etikettering zodat dit ook omvat: normen
ten aanzien van de geschiktheid van een produkt en een methode ter aanduiding van wijze van het gebruik en het verbruik;

Amendement nr. 12
Punt 2, tweede streepje

Punt 2, tweede streepje

— maatregelen van beroepsorganisaties die zich bezighouden
met de specificatie en installatie van elektrische apparatuur
ten einde ervoor te zorgen dat hun leden voldoende zijn ingelicht over een efficiënt gebruik van elektriciteit.

— maatregelen van beroepsorganisaties die zich bezighouden
met de specificatie en installatie van elektrische apparatuur
ten einde ervoor te zorgen dat hun leden voldoende zijn ingelicht over een efficiënt gebruikt van elektriciteit, met als
doel het belang van de consument te dienen, zonder het belang van de gemeenschap te schaden.
Amendement nr. 8

Punt 3, eerste streepje

Punt 3, eerste streepje

— het tot stand brengen van samenwerking tussen producenten
om de efficiëntie van apparatuur te verbeteren;

— het tot stand brengen van samenwerking tussen producenten
om de efficiëntie van apparatuur te verbeteren, en met name
door het aanbrengen van thermostaten op alle apparatuur die
met een verwarmingselement is uitgerust;
Amendement nr. 10
Punt 3, na het vierde streepje
— maatregelen ter verbetering van de straatverlichting;
Amendement nr. 11
Punt 3, na het vierde streepje
— betere elektronische controle op huishoudelijk en industrieel
elektriciteitsverbruik met behulp van microprocessoren voor
het aflezen op afstand en controle;
— uitgebreidere, gebruiksvriendelijkere meting en signalisering
om de verbruiker in staat te stellen vlotter te reageren ingeval van overmatig verbruik.

