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Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

_____________________________________________________________

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De Unie verbindt zich ertoe te komen 
tot een duurzaam, concurrerend, 
betrouwbaar en koolstofvrij 
energiesysteem. Met de energie-unie en het 
beleidskader voor klimaat en energie voor 
2030 worden ambitieuze verbintenissen 
van de Unie vastgesteld om 
broeikasgasemissies verder te verminderen 
(met ten minste 40 % tegen 2030 in 
vergelijking met 1990), het aandeel van 
hernieuwbare energie te vergroten (met ten 
minste 27 %), energiebesparingen van ten 
minste 27 % te realiseren, waarbij dit 
percentage opnieuw moet worden bekeken 
met een Unieniveau van 30 % in het 
achterhoofd, en om de energiezekerheid, 
het concurrentievermogen en de 
duurzaamheid van Europa te verbeteren.

(1) De Unie verbindt zich ertoe te komen 
tot een duurzaam, concurrerend, 
betrouwbaar en koolstofvrij 
energiesysteem en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid. Met de energie-unie en het 
beleidskader voor klimaat en energie 
voor 2030 worden ambitieuze 
verbintenissen van de Unie vastgesteld om 
broeikasgasemissies verder te verminderen 
(met ten 80 à 95 % tegen 2050 in 
vergelijking met 1990), het aandeel van 
hernieuwbare energie te vergroten 
overeenkomstig Richtlijn .../2018/EU [ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen – 
2016/0382(COD)], energiebesparingen te 
realiseren overeenkomstig Richtlijn 
2012/27/EU, als gewijzigd bij Richtlijn 
.../2018/EU – 2016/0376(COD)], en om de 
zekerheid, het concurrentievermogen, de 
betaalbaarheid en de duurzaamheid van de 
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energie in Europa te verbeteren.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie verbindt zich ertoe te komen 
tot een betrouwbaar, concurrerend en 
koolstofvrij energiesysteem tegen 205012. 
Om deze doelstelling te verwezenlijken, 
hebben de lidstaten en investeerders 
mijlpalen nodig om ervoor te zorgen dat 
gebouwen koolstofvrij zijn tegen 2050. 
Teneinde dit koolstofvrije 
gebouwenbestand te waarborgen 
tegen 2050 moeten de lidstaten de 
tussenstappen bepalen om de 
doelstellingen voor de middellange (2030) 
en lange (2050) termijn te verwezenlijken.

(6) De Unie verbindt zich ertoe te komen 
tot een betrouwbaar, concurrerend en 
koolstofvrij energiesysteem tegen 2050. 
Om deze doelstelling te bereiken, is het 
van essentieel belang dat het bestaande 
gebouwenbestand, dat verantwoordelijk is 
voor 36 % van alle CO2-uitstoot in de 
Unie, tegen 2050 zeer energie-efficiënt en 
koolstofvrij is zodat wordt voldaan aan de 
norm om gebouwen bijna energieneutraal 
te maken. De lidstaten moeten streven 
naar een kostenefficiënt evenwicht tussen 
het koolstofarmer maken van de 
energievoorziening en het verminderen 
van het eindverbruik van energie. Hiertoe 
hebben de lidstaten en investeerders een 
duidelijke visie nodig om hun beleid en 
investeringsbesluiten op te baseren, met 
inbegrip van welomschreven nationale 
mijlpalen en acties met betrekking tot 
energie-efficiëntie om de doelstellingen 
voor de korte (2030), middellange (2040) 
en lange (2050) termijn te verwezenlijken.

__________________
12 Mededeling over het Stappenplan 
Energie 2050, (COM(2011)0885).

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De Overeenkomst van Parijs 
van 2015 inzake klimaatverandering, die 
na de 21e Conferentie van de Partijen bij 
het Raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (COP 21) is 
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gesloten, moet worden weerspiegeld in de 
inspanningen van de Unie om haar 
gebouwenbestand koolstofarm te maken. 
Rekening houdend met het feit dat bijna 
50 % van de eindenergie in de Unie voor 
verwarming en koeling wordt gebruikt, 
waarvan 80 % in gebouwen, hangt de 
verwezenlijking van de energie- en 
klimaatdoelstellingen van de Unie sterk af 
van de inspanningen van de Unie om 
haar gebouwenbestand te renoveren door 
prioriteit te geven aan energie-efficiëntie 
en -besparingen, ten volle gebruik te 
maken van het beginsel van "energie-
efficiëntie eerst" en te zorgen voor een 
doeltreffend gebruik van hernieuwbare 
energie. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De bepalingen met betrekking tot 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
zoals bedoeld in Richtlijn 2012/27/EU van 
het Europees Parlement en de Raad13 
moeten worden verplaatst naar Richtlijn 
2010/31/EU, waar ze beter op hun plaats 
zijn.

(7) De bepalingen met betrekking tot 
langetermijnstrategieën inzake renovatie 
zoals bedoeld in Richtlijn 2012/27/EU van 
het Europees Parlement en de Raad13 
moeten worden verplaatst naar Richtlijn 
2010/31/EU, waar ze beter op hun plaats 
zijn, en worden geactualiseerd om de 
ambities van een zeer energie-efficiënt en 
koolstofvrij gebouwenbestand te 
verduidelijken. De 
langetermijnrenovatiestrategieën en de 
renovaties die hiermee worden 
gestimuleerd, zullen door het creëren van 
lokale, niet-verplaatsbare banen de groei 
en het concurrentievermogen bevorderen 
en de burgers energie-efficiënte, gezonde 
en veilige gebouwen verschaffen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om de kosteneffectieve 
verwezenlijking van de klimaat- en 
energiedoelstellingen van de Unie evenals 
kostenefficiënte renovaties van gebouwen 
te bevorderen, moeten in nationale 
langetermijnrenovatiestrategieën 
verbeteringen voor de gezondheid en het 
binnenklimaat worden overwogen, onder 
meer door renovatie te combineren met 
het verwijderen van asbest en andere 
schadelijke stoffen, waarbij de illegale 
verwijdering van schadelijke stoffen wordt 
voorkomen en naleving van bestaande 
wetgevingshandelingen, zoals Richtlijn 
2009/148/EG1 bis en Richtlijn (EU) 
2016/22841 ter, wordt bevorderd.
__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 december 2016 betreffende de 
vermindering van de nationale emissies 
van bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen, tot wijziging van Richtlijn 
2003/35/EG en tot intrekking van 
Richtlijn 2001/81/EG.
1 ter Richtlijn (EU) 2016/2284 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 december 2016 betreffende de 
vermindering van de nationale emissies 
van bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen, tot wijziging van Richtlijn 
2003/35/EG en tot intrekking van 
Richtlijn 2001/81/EG.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Om een zeer energie-efficiënt 
en koolstofvrij gebouwenbestand te 
verwezenlijken en om te waarborgen dat 
de langetermijnrenovatiestrategieën de 
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nodige vooruitgang opleveren, met name 
door een toename van het aantal grondige 
renovaties, moeten de lidstaten duidelijke 
richtsnoeren aanreiken en meetbare, 
gerichte acties opstellen, onder meer voor 
de slechtst presterende onderdelen van het 
nationale gebouwenbestand, voor 
energiearme consumenten, voor sociale 
huisvesting en voor huishoudens die voor 
dilemma's van tegengestelde belangen 
staan, rekening houdend met de 
betaalbaarheid. Om de nodige 
verbeteringen in het nationale 
huurwoningenbestand verder te 
ondersteunen, moeten de lidstaten 
overwegen om eisen voor een bepaald 
niveau van energieprestaties voor 
huurwoningen in te voeren of te blijven 
toepassen, overeenkomstig de 
energieprestatiecertificaten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quater) Rekening houdend met de 
effectbeoordeling van de Commissie, 
waarin staat dat een gemiddeld 
renovatiepercentage van 3 % nodig is om 
de ambities van de Unie inzake energie-
efficiëntie op kosteneffectieve wijze te 
verwezenlijken, is het van essentieel 
belang dat de lidstaten hun verwachte 
output en hun bijdrage tot de 
verwezenlijking van de algemene energie-
efficiëntiedoelstelling(en) van [X %] 
tegen 2030 specificeren, overeenkomstig 
Richtlijn 2012/27/EU, als gewijzigd bij 
Richtlijn .../2018/EU[COD 2016/0376], 
rekening houdend met het feit dat elke 
extra energiebesparing van 1 % de invoer 
van gas met 2,6 % doet afnemen en op die 
manier actief bijdraagt tot de energie-
onafhankelijkheid van de Unie.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 quinquies) Ambitieuze 
doelstellingen voor de grondige renovatie 
van het bestaande gebouwenbestand 
zullen in de Unie miljoenen banen 
opleveren, in het bijzonder in kleine en 
middelgrote ondernemingen. In dat 
verband is het noodzakelijk dat de 
lidstaten zorgen voor een duidelijk 
verband tussen hun nationale 
langetermijnrenovatiestrategieën en 
adequate initiatieven om de ontwikkeling 
van vaardigheden en onderwijs in de 
bouw- en energie-efficiëntiesector te 
bevorderen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De agenda’s van de digitale interne 
markt en de energie-unie moeten op elkaar 
worden afgestemd en op 
gemeenschappelijke doelstellingen gericht 
zijn. Door de digitalisering van het 
energiesysteem evolueert het 
energielandschap snel, van de integratie 
van hernieuwbare energiebronnen tot 
slimme netten en gebouwen die klaar zijn 
voor slimme toepassingen. Teneinde de 
bouwsector te digitaliseren, moeten 
gerichte stimulansen worden geboden om 
systemen die klaar zijn voor slimme 
toepassingen, alsook digitale oplossingen 
in de gebouwde omgeving te bevorderen.

(8) De agenda’s van de digitale interne 
markt en de energie-unie moeten op elkaar 
worden afgestemd en op 
gemeenschappelijke doelstellingen gericht 
zijn. Door de digitalisering van het 
energiesysteem evolueert het 
energielandschap snel, van de integratie 
van hernieuwbare energiebronnen tot 
slimme netten en gebouwen die klaar zijn 
voor slimme toepassingen. Dit creëert 
nieuwe mogelijkheden voor 
energiebesparing doordat consumenten zo 
nauwkeurigere informatie over hun 
verbruikspatronen krijgen en doordat 
netwerkbeheerders het net zo beter 
kunnen beheren. Teneinde de bouwsector 
te digitaliseren en een systemische 
ontwikkeling van slimme steden te 
bevorderen, moeten gerichte stimulansen 
worden geboden om geschikte systemen 
die klaar zijn voor slimme toepassingen, 
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alsook digitale oplossingen in de gebouwde 
omgeving te bevorderen, rekening 
houdend met consumenten die minder 
thuis zijn in de digitale wereld. Bij deze 
stimulansen moet rekening worden 
gehouden met de 
connectiviteitsdoelstellingen van de Unie 
en haar ambities voor de uitrol van 
communicatienetwerken met een hoge 
capaciteit, die een noodzakelijke 
voorwaarde zijn voor slimme huizen en 
goed verbonden gemeenschappen, en 
moet er ook voor worden gezorgd dat de 
ontwikkeling van deze netwerken niet 
wordt belemmerd door het ontwikkelen 
van oplossingen die negatieve gevolgen 
kunnen hebben voor de connectiviteit.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Teneinde deze richtlijn aan te passen 
aan de technische vooruitgang, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen om de richtlijn aan te vullen 
door de slimheidsindicator te definiëren en 
de uitvoering ervan mogelijk te maken. De 
slimheidsindicator moet worden gebruikt 
als maatstaf van de capaciteit om ICT en 
elektronische systemen te gebruiken in 
gebouwen voor optimale werking en 
interactie met het net. De 
slimheidsindicator zal ervoor zorgen dat de 
eigenaars en bewoners van gebouwen zich 
bewust worden van de waarde van 
gebouwautomatisering en het elektronisch 
toezicht op technische bouwsystemen, en 
dat bewoners meer zekerheid krijgen over 
de feitelijke besparingen die deze nieuwe 
geavanceerde functies opleveren.

(9) Teneinde deze richtlijn aan te passen 
aan de technische vooruitgang, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU) 
handelingen vast te stellen om de richtlijn 
aan te vullen door de slimheidsindicator te 
definiëren en de uitvoering ervan mogelijk 
te maken overeenkomstig de in deze 
richtlijn omschreven methode. De 
slimheidsindicator moet aansluiten op 
energieprestatiecertificaten en moet 
worden gebruikt als maatstaf van de 
capaciteit om ICT en elektronische 
systemen te gebruiken in gebouwen voor 
optimale werking, prestaties, 
binnencomfort en interactie met het net. 
De slimheidsindicator zal ervoor zorgen 
dat de eigenaars en bewoners van 
gebouwen zich bewust worden van de 
waarde van gebouwautomatisering en het 
elektronisch toezicht op technische 
bouwsystemen, en dat bewoners meer 
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zekerheid krijgen over de feitelijke 
besparingen die deze nieuwe geavanceerde 
functies opleveren.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Door innovatie en nieuwe 
technologie kunnen gebouwen een bijdrage 
leveren aan het volledig koolstofvrij maken 
van de economie. Zo kunnen gebouwen 
bijvoorbeeld fungeren als hefboom voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur die 
nodig is voor het slim opladen van 
elektrische voertuigen, en ook de basis 
vormen voor de lidstaten om, indien zij dat 
wensen, autoaccu’s als een energiebron te 
gebruiken. In het licht van dit doel moet de 
definitie van technische bouwsystemen 
worden uitgebreid.

(10) Door innovatie en nieuwe 
technologie kunnen gebouwen een bijdrage 
leveren aan het volledig koolstofvrij maken 
van de economie, inclusief de 
transportsector. Zo kunnen gebouwen 
bijvoorbeeld fungeren als hefboom voor de 
ontwikkeling van de infrastructuur die 
nodig is om het slim opladen van 
elektrische voertuigen uit te rollen, en ook 
de basis vormen voor de lidstaten om, 
indien zij dat wensen, autoaccu’s als een 
energiebron te gebruiken. In het licht van 
dit doel moet de definitie van technische 
bouwsystemen worden uitgebreid.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Voorbekabeling en bebuizing 
scheppen de juiste voorwaarden om snel 
oplaadpunten uit te rollen indien en waar 
dat nodig is. De lidstaten moeten daarom 
zorgen voor een evenwichtige en 
kosteneffectieve ontwikkeling van 
elektromobiliteit. Met name wanneer een 
grondige renovatie betrekking heeft op de 
elektrische infrastructuur, moet die 
worden gevolgd door een adequate uitrol 
van voorbekabeling en bebuizing teneinde 
te voorzien in voldoende bekabeling, 
buizen en elektriciteit in de zin van 
Richtlijn 2014/94/EU voor de installatie 
van oplaadpunten op parkeerplaatsen.
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Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Een duidelijke visie voor een 
koolstofvrij gebouwenbestand tegen 2050 
vereist een hoog ambitieniveau. Naarmate 
gebouwen energieneutraler worden, zal 
het aandeel opgeslagen energie in 
gebouwen een almaar grotere rol in de 
totale levenscyclus van de gebouwen 
spelen. Het toekomstperspectief voor een 
koolstofvrij gebouwenbestand moet ook de 
opgeslagen energie in gebouwen 
omvatten. Het gebruik van hout als 
bouwmateriaal is derhalve gunstig voor 
het klimaat.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quater) Onderzoeken naar en proeven 
met nieuwe oplossingen die waar mogelijk 
de energieprestaties van gebouwen en 
historische sites kunnen verbeteren, 
moeten worden aangemoedigd. Daarbij 
moet de bescherming en het behoud van 
het cultureel erfgoed echter altijd worden 
gewaarborgd.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 quinquies) De lidstaten moeten 
rekening houden met het feit dat 
innovatie en nieuwe technologieën 
verdere investeringen in onderwijs en 
vaardigheden vereisen die nodig zijn voor 
de succesvolle toepassing van die 
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technologieën.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 sexies) Deze richtlijn doet geen 
afbreuk aan de ontwikkelingen en 
innovaties op het gebied van 
elektromobiliteit, bouwtechnologieën of 
slimme systemen. Het beginsel van 
technologische neutraliteit dient derhalve 
in deze hele richtlijn te worden toegepast.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 septies)Met natuurlijke oplossingen, 
zoals weloverwogen openbaar groen 
alsmede groene daken en muren die 
gebouwen van isolatie en schaduw 
voorzien, wordt de vraag naar energie 
verminderd, waardoor de behoefte aan 
verwarming en koeling wordt beperkt en 
de energieprestaties van een gebouw 
worden verbeterd.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 octies) De in deze richtlijn 
opgenomen eisen voor infrastructuur voor 
elektromobiliteit moeten deel uitmaken 
van een holistische strategische 
stadsplanning in de lidstaten om 
alternatieve, veilige en duurzame 
vervoerswijzen te bevorderen en een 
coherente aanpak van de elektrische 
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infrastructuur toe te passen door 
bijvoorbeeld te voorzien in specifieke 
parkeerinfrastructuur voor elektrische 
fietsen en voor personen met beperkte 
mobiliteit.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) In de effectbeoordeling werden twee 
bestaande reeksen bepalingen aangewezen 
waarvan het doel efficiënter kan worden 
bereikt in vergelijking met de huidige 
situatie. Ten eerste wordt de verplichting 
om de haalbaarheid van alternatieve 
systemen met een hoog rendement te 
onderzoeken alvorens met de bouw wordt 
begonnen, een overbodige last. Ten 
tweede bleken de bepalingen inzake de 
keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen de aanvankelijke 
en gehandhaafde prestatie van deze 
technische systemen niet voldoende te 
waarborgen op een efficiënte manier. Zelfs 
goedkope technische oplossingen met een 
zeer korte terugverdientijd, zoals de 
hydraulische balancering van het 
verwarmingssysteem en de 
installatie/vervanging van thermostatische 
regelkleppen, worden momenteel 
onvoldoende in overweging genomen. De 
bepalingen inzake keuring worden 
gewijzigd om ervoor te zorgen dat 
keuringen betere resultaten opleveren.

(11) In de effectbeoordeling werden 
bestaande bepalingen aangewezen waarvan 
het doel efficiënter kan worden bereikt in 
vergelijking met de huidige situatie. De 
bepalingen inzake de keuring van 
verwarmings- en airconditioningsystemen 
bleken de aanvankelijke en gehandhaafde 
prestatie van deze technische systemen niet 
voldoende te waarborgen op een efficiënte 
manier. Voorts worden goedkope 
technische oplossingen met een zeer korte 
terugverdientijd, zoals de hydraulische 
balancering van het verwarmingssysteem 
en de installatie/vervanging van 
thermostatische regelkleppen, momenteel 
onvoldoende in overweging genomen. 
Deze oplossingen, met inbegrip van 
oplossingen om energiearme 
consumenten bij te staan, moeten nader 
worden onderzocht. De bepalingen inzake 
keuring worden gewijzigd om ervoor te 
zorgen dat keuringen betere resultaten 
opleveren.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Wat nieuwe gebouwen betreft, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
alvorens met de bouw wordt begonnen, de 
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technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van 
alternatieve systemen met een hoog 
rendement in aanmerking wordt 
genomen. Het kan daarbij onder meer 
gaan om gedecentraliseerde systemen 
voor energievoorziening gebaseerd op 
energie uit hernieuwbare bronnen of 
afvalwarmte; warmtekrachtkoppeling; 
stads- of blokverwarming of -koeling en 
warmtepompen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) Volgens de WGO-richtsnoeren 
2009 bieden beter presterende gebouwen 
qua binnenluchtkwaliteit meer comfort en 
welzijn aan de bewoners en leiden ze tot 
een betere gezondheid. Koudebruggen, 
onvoldoende isolatie en ongewenste 
luchtstromen kunnen ertoe leiden dat de 
oppervlaktetemperaturen tot beneden het 
dauwpunt van de lucht dalen, met vocht 
tot gevolg. Het is dan ook zaak in 
gebouwen volledige en homogene isolatie 
toe te passen, met inbegrip van de 
balkons, raam- en deurindelingen, daken, 
wanden, deuren en vloeren.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De automatisering van gebouwen en 
het elektronisch toezicht op technische 
bouwsystemen bleken keuringen 
doeltreffend te vervangen, met name voor 
grote installaties. De installatie van 
dergelijke apparatuur moet worden 
beschouwd als het meest kosteneffectieve 
alternatief voor keuringen in grote niet 

(12) De automatisering van gebouwen, 
facility management en het elektronisch 
toezicht op technische bouwsystemen 
bieden een groot potentieel voor 
kosteneffectieve en aanzienlijke 
energiebesparingen voor zowel 
consumenten als ondernemingen. Met 
name voor grote installaties zijn 
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voor bewoning bestemde gebouwen en 
meergezinswoningen met een omvang die 
het mogelijk maakt om dergelijke 
apparaten in minder dan drie jaar terug te 
verdienen. De huidige mogelijkheid om te 
kiezen voor alternatieve maatregelen wordt 
bijgevolg geschrapt. Wat kleinschalige 
installaties betreft, wordt de controle op de 
inachtneming van de minimumeisen die 
gelden voor alle technische bouwsystemen 
ondersteund door de documentatie van de 
installateurs over de prestaties van deze 
systemen en door de registratie van deze 
informatie in de databanken voor 
energieprestatiecertificering, die de rol van 
de energieprestatiecertificaten ook zullen 
versterken. Daarnaast blijven de 
bestaande regelmatige 
veiligheidscontroles en geplande 
onderhoudswerkzaamheden een 
gelegenheid om rechtstreeks advies te 
verlenen over verbeteringen van de 
energie-efficiëntie.

automatisering van gebouwen en het 
elektronisch toezicht op technische 
bouwsystemen effectief gebleken en 
kunnen zij, in sommige gevallen, 
keuringen vervangen in grote niet voor 
bewoning bestemde gebouwen en 
meergezinswoningen met een omvang die 
het mogelijk maakt om dergelijke 
apparaten in minder dan drie jaar terug te 
verdienen, aangezien zij het mogelijk 
maken actie te ondernemen op grond van 
de verstrekte informatie, zodat op termijn 
energiebesparingen kunnen worden 
gerealiseerd. De huidige mogelijkheid om 
te kiezen voor alternatieve maatregelen 
wordt bijgevolg geschrapt, maar het moet 
mogelijk zijn om technische systemen die 
expliciet onder een ESCO-programma 
vallen, van de keuringseis uit te zonderen. 
Om dubbele keuringen te voorkomen, 
moeten installaties die worden 
geëxploiteerd door nutsbedrijven of 
netwerkbeheerders en op systeemniveau 
verplicht gekeurd moeten worden, van 
deze eis worden vrijgesteld. Wat 
kleinschalige installaties betreft, wordt de 
controle op de inachtneming van de 
minimumeisen die gelden voor alle 
technische bouwsystemen ondersteund 
door de documentatie van de installateurs 
over de prestaties van deze systemen en 
door de registratie van deze informatie in 
de databanken voor 
energieprestatiecertificering, die de rol van 
de energieprestatiecertificaten (EPC's) ook 
zullen versterken.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat verbeteringen van de 
energieprestaties van bestaande gebouwen 
ook bijdragen tot de totstandbrenging van 
een gezond binnenklimaat, onder meer 
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door het verwijderen van asbest en andere 
schadelijke stoffen en het voorkomen van 
problemen zoals schimmel, en dat de 
fundamentele veiligheidsstructuren van 
de gebouwen worden beschermd, met 
name wat brandveiligheid en 
aardbevingsbestendigheid betreft.

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Het is belangrijk ervoor te 
zorgen dat maatregelen ter verbetering 
van de energieprestatie van gebouwen niet 
alleen op de gebouwschil zijn gericht, 
maar ook op alle andere elementen en 
technische systemen in een gebouw.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om ervoor te zorgen dat financiële 
maatregelen in verband met energie-
efficiëntie optimaal worden benut voor de 
renovatie van gebouwen, moeten ze 
gekoppeld worden aan de omvang van de 
renovatiewerken, die moet worden 
beoordeeld door de 
energieprestatiecertificaten (EPC's) voor en 
na de renovatie te vergelijken.

(13) Om ervoor te zorgen dat openbare 
financiële maatregelen in verband met 
energie-efficiëntie optimaal worden benut 
voor de renovatie van gebouwen, moeten 
ze gekoppeld worden aan de omvang van 
de renovatiewerken en moeten ze 
alomvattende renovaties van gebouwen 
bevorderen als de beste manier om hoge 
energieprestaties en een beter 
binnencomfort te verwezenlijken. 
Dergelijke renovaties moeten, indien dit 
in verhouding staat tot de omvang van de 
renovatie, worden beoordeeld door de 
energieprestatiecertificaten (EPC's) voor en 
na de renovatie te vergelijken of via 
soortgelijke adequate en evenredige 
documentatiemethoden.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Financiële mechanismen en 
stimulansen moeten een centrale plaats 
innemen in de nationale 
langetermijnrenovatiestrategieën en actief 
door de lidstaten worden bevorderd, onder 
meer door energie-efficiënte 
hypotheeknormen voor gecertificeerde 
energie-efficiënte renovaties te 
vergemakkelijken, investeringen door 
overheidsinstanties in een energie-
efficiënt gebouwenbestand te bevorderen, 
bijvoorbeeld door de boekhoudnormen 
voor publieke investeringen te 
verduidelijken, en te voorzien in 
toegankelijke en transparante 
adviesinstrumenten voor consumenten 
met betrekking tot hun 
financieringsmogelijkheden voor energie-
efficiënte renovaties van gebouwen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 ter) Mechanismen voor de 
financiering van nieuwe energie-
efficiënte gebouwen, evenals energie-
efficiëntiemaatregelen in het 
gebouwenbestand, moeten uit private, 
publiek-private en openbare bronnen 
komen. Voor private investeringen moet 
het investeringsrisico van de 
modernisering van het gebouwenbestand 
worden verlaagd. Publiek-private 
partnerschappen moeten met name in 
aanmerking worden genomen voor 
energie-efficiëntiemaatregelen in 
openbare gebouwen, teneinde de 
financiële druk op de kleinere en 
financieel zwakkere steden, regio's en 
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lidstaten te verlichten. Daarnaast moeten 
de lidstaten door middel van financiële 
overheidssteun, onder meer vanuit EU-
fondsen, energie-efficiëntiemaatregelen 
stimuleren, met name op het gebied van 
sociale huisvesting en huisvesting voor de 
zwakste marktdeelnemers.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 quater) Wanneer uit het 
energieprestatiecertificaat blijkt dat de 
energieprestaties van een gebouw zijn 
verbeterd, moet het mogelijk zijn de 
certificeringskosten op te nemen in de 
door de betrokken lidstaat geboden 
stimulans.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De toegang tot financiering is 
makkelijker als er informatie van goede 
kwaliteit beschikbaar is. Bijgevolg moet 
het feitelijke energieverbruik van openbare 
gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m² 
bekendgemaakt worden.

(14) De toegang tot financiering is 
makkelijker als er informatie van goede 
kwaliteit beschikbaar is. Bijgevolg moet 
het feitelijke energieverbruik van openbare 
gebouwen die eigendom zijn van de staat, 
een regio of een gemeente, of gebouwen 
in particuliere eigendom voor openbaar 
gebruik, met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m² 
bekendgemaakt worden.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De huidige onafhankelijke (15) De huidige onafhankelijke 
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controlesystemen voor EPC's moeten 
worden versterkt om ervoor te zorgen dat 
de certificaten van goede kwaliteit zijn, 
gebruikt kunnen worden voor de 
nalevingscontrole en voor het opstellen van 
statistieken over de regionale/nationale 
gebouwenbestanden. Gegevens van hoge 
kwaliteit over het gebouwenbestand zijn 
noodzakelijk, en kunnen gedeeltelijk 
worden gegenereerd door de registers en 
databanken voor EPC's die momenteel 
worden ontwikkeld en beheerd door bijna 
alle lidstaten.

controlesystemen voor EPC's moeten 
worden versterkt om ervoor te zorgen dat 
de certificaten van goede kwaliteit zijn, 
gebruikt kunnen worden voor de 
nalevingscontrole en voor het opstellen van 
geharmoniseerde statistieken over de 
lokale/regionale/nationale 
gebouwenbestanden. Gegevens van hoge 
kwaliteit over het gebouwenbestand zijn 
noodzakelijk, en kunnen gedeeltelijk 
worden gegenereerd door de registers en 
databanken voor EPC's die momenteel 
worden ontwikkeld en beheerd door bijna 
alle lidstaten.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om de doelstellingen in het kader 
van het energie-efficiëntiebeleid voor 
gebouwen te verwezenlijken, moet de 
transparantie van EPC's worden verbeterd 
door ervoor te zorgen dat alle nodige 
parameters voor berekeningen, 
certificering en minimumeisen inzake 
energieprestatie worden vastgesteld en 
consistent worden toegepast. De lidstaten 
moeten voorzien in passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de prestatie van 
geïnstalleerde, vervangen of bijgewerkte 
technische bouwsystemen wordt 
gedocumenteerd met het oog op 
gebouwencertificering en 
nalevingscontrole.

(16) Om de doelstellingen in het kader 
van het energie-efficiëntiebeleid voor 
gebouwen te verwezenlijken, moet de 
transparantie van EPC's worden verbeterd 
door ervoor te zorgen dat alle nodige 
parameters voor berekeningen, 
certificering en minimumeisen inzake 
energieprestatie worden vastgesteld en 
consistent worden toegepast. De lidstaten 
moeten voorzien in passende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de prestatie van 
geïnstalleerde, vervangen of bijgewerkte 
technische bouwsystemen wordt 
gedocumenteerd met het oog op 
gebouwencertificering en 
nalevingscontrole. Om voor een goed 
functionerend EPC-systeem te zorgen, 
moet de Commissie bij de evaluatie van de 
toepassing van deze richtlijn nagaan of 
een verdere harmonisatie van de EPC's 
nodig is.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De erkenning, bevordering en 
toepassing in alle lidstaten van de 
inmiddels vastgestelde reeks REPG-
gerelateerde CEN-normen zou een 
positief effect hebben op de herziening 
van deze richtlijn.

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) In Aanbeveling (EU) 2016/1318 van 
de Commissie van 29 juli 2016 betreffende 
bijna-energieneutrale gebouwen wordt 
toegelicht hoe de uitvoering van de 
richtlijn tegelijkertijd kan zorgen voor de 
transformatie van het gebouwenbestand en 
de omschakeling naar een duurzamere 
energievoorziening, die ook de strategie 
betreffende verwarming en koeling14 
ondersteunt. Om een correcte uitvoering te 
waarborgen, moet het algemene kader voor 
de berekening van de energieprestatie van 
gebouwen worden bijgewerkt, onderbouwd 
door de werkzaamheden van het Europees 
Comité voor Normalisatie (CEN) krachtens 
het door de Europese Commissie verleende 
mandaat M/480.

(17) In Aanbeveling (EU) 2016/1318 van 
de Commissie van 29 juli 2016 betreffende 
bijna-energieneutrale gebouwen wordt 
toegelicht hoe de uitvoering van de 
richtlijn tegelijkertijd kan zorgen voor de 
transformatie van het gebouwenbestand en 
de omschakeling naar een duurzamere 
energievoorziening, die ook de strategie 
betreffende verwarming en koeling14 
ondersteunt. Om een correcte uitvoering te 
waarborgen, moet het algemene kader voor 
de berekening van de energieprestatie van 
gebouwen worden bijgewerkt, onderbouwd 
door de werkzaamheden van het Europees 
Comité voor Normalisatie (CEN) krachtens 
het door de Europese Commissie verleende 
mandaat M/480. Berekeningen van de 
energieprestatie van gebouwen moeten 
worden toegepast met het oog op de 
optimale energieprestatie, overeenkomstig 
het beginsel "energie-efficiëntie eerst", en 
worden uitgedrukt in een numerieke 
indicator van het primaire-
energieverbruik in kWh/(m² per jaar), 
maar de lidstaten moeten dit aanvullen 
met een aanvullende numerieke indicator 
voor de totale energiebehoefte van het 
gebouw als geheel.



PE616.128/ 19

NL

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De doelstellingen van deze richtlijn, 
namelijk de vermindering van de 
hoeveelheid energie die nodig is om te 
voldoen aan de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van gebouwen, kunnen door de lidstaten 
afzonderlijk niet naar behoren worden 
behaald. De doelstellingen van de richtlijn 
kunnen beter worden verwezenlijkt door 
maatregelen op Europees niveau, omdat 
met deze aanpak de samenhang, de 
gemeenschappelijke doelstellingen, het 
inzicht en de politieke wil worden 
gewaarborgd. De EU treft derhalve 
maatregelen overeenkomstig het in artikel 
5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel 
neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(19) Aangezien doelstellingen van deze 
richtlijn, namelijk de vermindering van de 
hoeveelheid energie die nodig is om te 
voldoen aan de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van gebouwen, niet voldoende door de 
lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
maar gezien de noodzaak om de 
samenhang van de gemeenschappelijke 
doelstelling, verstandhouding en politieke 
wil te waarborgen, beter op het niveau van 
de Unie kunnen worden bereikt, kan de 
Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken. Deze 
richtlijn neemt de nationale specifieke 
kenmerken van en de verschillen tussen 
de lidstaten volledig in acht en laat hun 
bevoegdheden overeenkomstig artikel 194, 
lid 2, VWEU geheel onverlet. Voorts heeft 
deze richtlijn tot doel de uitwisseling van 
best practices mogelijk te maken om de 
overgang naar een zeer energie-efficiënt 
gebouwenbestand in de Unie te 
vergemakkelijken.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 1 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) in artikel 1, lid 3, wordt de volgende 
alinea toegevoegd:



PE616.128/ 20

NL

"De lidstaten kunnen de minimumeisen 
voor de totale energieprestatie van 
gebouwen op hele wijken toepassen in 
plaats van slechts op één gebouw en zo 
ruimte bieden voor een geïntegreerde 
benadering van het energie- en 
mobiliteitssysteem in het kader van een 
holistische renovatieregeling, mits elk van 
de gebouwen voldoet aan de minimumeis 
voor de totale energieprestatie."

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. "technisch bouwsysteem": technische 
uitrusting voor ruimteverwarming, 
ruimtekoeling, ventilatie, warm water voor 
huishoudelijke doeleinden, ingebouwde 
verlichting, automatisering en controle van 
gebouwen, elektriciteitsopwekking ter 
plaatse, infrastructuur ter plaatse voor 
elektromobiliteit, of een combinatie van 
dergelijke systemen, met inbegrip van 
systemen die gebruikmaken van energie uit 
hernieuwbare bronnen, van een gebouw of 
gebouwunit;

3. "technisch bouwsysteem": technische 
uitrusting voor ruimteverwarming, 
ruimtekoeling, ventilatie, beheer van de 
binnenluchtkwaliteit, warm water voor 
huishoudelijke doeleinden, ingebouwde 
binnen- en buitenverlichtingssystemen, 
zonweringen, liften en roltrappen, 
automatisering en controle van gebouwen, 
overdracht en opslag van gegevens over 
gebouwen, elektriciteitsopwekking en 
-opslag ter plaatse, infrastructuur ter 
plaatse voor elektromobiliteit, of een 
combinatie van dergelijke systemen, met 
inbegrip van systemen die gebruikmaken 
van energie uit hernieuwbare bronnen, van 
een gebouw of gebouwunit;

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) in artikel 2 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
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"3 bis. "referentiepunt": een 
bijvoorbeeld qua kosteneffectiviteit, 
kostenefficiëntie of disruptie geschikt 
moment tijdens de levensduur van een 
gebouw om op energie-efficiëntie gerichte 
renovaties uit te voeren;"

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) in artikel 2 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"3 ter.

"gebouwenrenovatiepaspoort": een 
stappenplan voor de lange termijn dat op 
kwaliteitscriteria is gebaseerd, op een 
energie-audit volgt en waarin relevante 
maatregelen en renovaties worden 
vermeld waardoor de energieprestatie van 
een bepaald gebouw zou verbeteren;"

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) in artikel 2 wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"3 quater. "systeem voor de 
automatisering en controle van 
gebouwen": een systeem dat alle 
producten, software en 
ingenieursdiensten voor automatische 
controles omvat, met inbegrip van 
vergrendeling, toezicht, optimalisering, 
functionering, menselijk ingrijpen en 
beheer, teneinde een energie-efficiënte, 
zuinige en veilige werking van technische 
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bouwsystemen te verwezenlijken;"

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) in artikel 2 wordt het 
volgende punt ingevoegd:
"3 quinquies. "passief element": een 
element van een bouwschil of andere 
elementen die deel uitmaken van passieve 
technologieën die tot doel hebben de 
energiebehoefte voor verwarming of 
koeling en het energieverbruik voor 
verlichting en ventilatie te verminderen en 
zo het thermische en visuele comfort te 
vergroten;"

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 sexies (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 17

Bestaande tekst Amendement

(1 sexies) in artikel 2 wordt punt 17 
vervangen door:

17. „nominaal vermogen” het maximale 
verwarmingsvermogen, uitgedrukt in kW, 
dat door de fabrikant voor continu gebruik 
is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het 
door hem aangegeven nuttig rendement 
wordt gehaald;

"17. "nominaal vermogen" het maximale 
verwarmingsvermogen, uitgedrukt in kW, 
dat door de fabrikant voor continu gebruik 
is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het 
door hem aangegeven nuttig rendement 
wordt gehaald, waarbij wordt verstaan 
onder:
a) "volledige belasting": de maximale 
capaciteitsvraag van technische 
bouwsystemen voor ruimteverwarming, 
ruimtekoeling, ventilatie en warm water 
voor huishoudelijke doeleinden; en
b) "gedeeltelijke belasting": de 
belasting uitgedrukt als deel van de 
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volledige belasting, gelijk aan de 
gemiddelde bedrijfsomstandigheden;"

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 septies (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 septies) aan artikel 2 wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"19 bis. "koolstofvrij 
gebouwenbestand": een 
gebouwenbestand dat op het niveau van 
bijna-energieneutrale gebouwen presteert 
en energie-efficiënt is op het maximum 
van zijn potentieel."

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het eerste lid bestaat uit artikel 4 
van Richtlijn 2012/27/EU betreffende 
energie-efficiëntie16, behalve de laatste 
alinea daarvan;

a) het volgende lid 1 wordt ingevoegd:

"1. De lidstaten stellen een 
langetermijnstrategie vast om het 
nationale, openbare en particuliere 
bestand van woningen en 
bedrijfsgebouwen tegen 2050 om te 
vormen tot een zeer energie-efficiënt 
gebouwenbestand. De strategie omvat 
maatregelen om investeringen aan te 
trekken ter bevordering van de renovatie 
die nodig is om de doelstellingen 
voor 2050 te bereiken. Deze strategie 
houdt het volgende in:
a) een overzicht van het nationale 
gebouwenbestand, met inbegrip van 
relevante gebouwtypologieën, waar 
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passend op basis van statistische 
steekproeven;
b) vaststelling van kosteneffectieve 
aanpakken en acties om technologisch 
neutrale renovaties naargelang van het 
gebouwtype en het klimaattype te 
stimuleren, waarbij rekening wordt 
gehouden met de relevante 
referentiepunten in de levenscyclus van 
het gebouw;
c) beleid en acties om kosteneffectieve 
grondige renovaties van gebouwen, onder 
meer in gefaseerde vorm, en het 
koolstofvrij maken van de vraag naar 
verwarming en koeling te stimuleren, 
bijvoorbeeld door de invoering van een 
regeling voor 
gebouwenrenovatiepaspoorten;
d) beleid en acties ter ondersteuning 
van gerichte, goedkope energie-
efficiëntiemaatregelen en renovaties;
e) beleid en acties gericht op de 
slechtst presterende onderdelen van het 
nationale gebouwenbestand, huishoudens 
die met energiearmoede te kampen 
hebben, huishoudens die voor dilemma's 
van tegengestelde belangen staan, en 
meergezinswoningen waar renoveren 
problemen geeft, rekening houdend met 
de betaalbaarheid;
f) beleid en acties gericht op alle 
openbare gebouwen, met inbegrip van 
sociale woningen;
g) beleid en acties die gericht zijn op 
een snellere technologische overgang 
naar slimme en goed verbonden 
gebouwen en gemeenschappen en op de 
ontwikkeling van netwerken met een zeer 
hoge capaciteit;
h) een overzicht van nationale 
initiatieven om vaardigheden en 
onderwijs in de bouw- en energie-
efficiëntiesector en onderwijs in zowel 
passieve elementen als slimme 
technologieën te bevorderen;
i) een toekomstgericht perspectief om 
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investeringsbesluiten van particulieren, de 
bouwsector, overheidsinstellingen 
(waaronder gemeenten), 
woningcoöperaties en financiële 
instellingen te begeleiden;
j) een op feitelijke gegevens 
gebaseerde raming van de verwachte 
energiebesparing en van de voordelen in 
ruimere zin, bijvoorbeeld op het vlak van 
gezondheid, veiligheid en luchtkwaliteit.
De ontwikkeling en uitvoering van de 
langetermijnrenovatiestrategieën van de 
lidstaten wordt ondersteund door 
gestructureerde, permanente platforms 
van belanghebbenden, onder wie 
vertegenwoordigers van plaatselijke en 
regionale gemeenschappen, 
vertegenwoordigers van de sociale 
dialoog, onder wie werkgevers, 
werknemers, kmo's en de bouwsector, 
alsook vertegenwoordigers van 
minderheden.

__________________
16 PB L 315 van 14.11.2012, blz. 13.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 In hun langetermijnrenovatiestrategie 
waarnaar wordt verwezen in lid 1 stellen de 
lidstaten een stappenplan op met duidelijke 
mijlpalen en maatregelen ter 
verwezenlijking van de 
langetermijndoelstelling voor 2050 om 
hun nationale gebouwenbestand 
koolstofvrij te maken, met specifieke 
mijlpalen voor 2030.

In hun langetermijnrenovatiestrategieën 
waarnaar wordt verwezen in lid 1 stellen de 
lidstaten een stappenplan op met duidelijke 
mijlpalen en acties ter verwezenlijking van 
de langetermijndoelstelling voor 2050 om 
te zorgen voor een zeer energie-efficiënt 
en koolstofvrij nationaal 
gebouwenbestand, met specifieke 
mijlpalen voor 2030 en 2040 en meetbare 
voortgangsindicatoren.
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In hun langetermijnrenovatiestrategieën 
specificeren de lidstaten hoe hun 
mijlpalen bijdragen tot de verwezenlijking 
van de algemene energie-
efficiëntiedoelstelling(en) van de Unie van 
[X %] tegen 2030 overeenkomstig 
Richtlijn 2012/27/EU, als gewijzigd bij 
Richtlijn .../2018/EU [COD 2016/0376], 
en de doelstelling van de Unie om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 
met 80 à 95 % te verminderen.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast draagt de 
langetermijnrenovatiestrategie bij tot de 
terugdringing van energiearmoede.

Daarnaast worden in de 
langetermijnrenovatiestrategieën 
relevante acties uitgestippeld die 
bijdragen tot de terugdringing van 
energiearmoede en tegelijk gelijke toegang 
tot financieringsinstrumenten voor op 
energie-efficiëntie gerichte renovaties 
voor kwetsbare huishoudens 
ondersteunen.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Teneinde de in punt d) bedoelde 3. Teneinde de in lid 1 bedoelde 
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investeringsbesluiten aan te sturen, voeren 
de lidstaten mechanismen in om:

investeringsbesluiten mogelijk te maken 
en aan te sturen, voeren de lidstaten 
mechanismen in of handhaven zij 
mechanismen om:

a) projecten samen te voegen zodat het 
makkelijker wordt voor investeerders om 
de in lid 1, onder b) en c) bedoelde 
renovaties te financieren;

a) projecten samen te laten voegen, 
onder meer door investeringsplatforms, 
zodat het makkelijker wordt voor 
investeerders om de in lid 1 bedoelde 
renovaties te financieren;

b) de risico's in verband met 
werkzaamheden ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te verkleinen voor 
investeerders en de particuliere sector; en

b) het vermeende risico in verband met 
werkzaamheden ter verbetering van de 
energie-efficiëntie te verkleinen voor 
investeerders en de particuliere sector, 
bijvoorbeeld door de factor voor 
zekerheden die een gecertificeerde 
energie-efficiënte renovatie hebben 
ondergaan te onderwerpen aan een lagere 
risicoweging in de kapitaalvereisten;

c) publieke middelen als hefboom te 
gebruiken voor aanvullende particuliere 
investeringen of specifieke tekortkomingen 
van de markt aan te pakken.

c) publieke middelen als hefboom te 
gebruiken voor aanvullende particuliere 
investeringen, onder meer in het kader 
van het initiatief "Slimme financiering 
voor slimme gebouwen", of specifieke 
tekortkomingen van de markt aan te 
pakken;
c bis) in overeenstemming met de huidige 
richtsnoeren en toelichtingen van 
Eurostat in het kader van ESA 2010, de 
richtsnoeren voor investeringen in een 
energie-efficiënt openbaar 
gebouwenbestand en de verduidelijking 
van de interpretatie van de 
boekhoudregels, een holistische aanpak 
van investeringen door overheidsdiensten 
te ondersteunen;
c ter) projectontwikkeling te ondersteunen 
en het samenbrengen van kleine en 
middelgrote ondernemingen in groepen 
en consortia te faciliteren om 
pakketoplossingen voor potentiële klanten 
mogelijk te maken; en
c quater) toegankelijke en transparante 
adviesinstrumenten tot stand te brengen, 
zoals centrale aanspreekpunten voor 
consumenten en energieadviesdiensten 
die informatie verstrekken over op 
energie-efficiëntie gerichte renovaties en 
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de beschikbare financiële instrumenten 
voor op energie-efficiëntie gerichte 
renovaties in gebouwen.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie doet de lidstaten 
aanbevelingen op basis van de 
verzameling en verspreiding van best 
practices inzake geslaagde publieke en 
particuliere financieringsregelingen voor 
op energie-efficiëntie gerichte renovaties, 
alsook informatie over regelingen om 
kleine op energie-efficiëntie gerichte 
renovatieprojecten samen te voegen. 
Voorts doet de Commissie de lidstaten 
aanbevelingen over financiële 
stimulansen voor renovatie vanuit het 
oogpunt van de consument, rekening 
houdend met kostenefficiëntieverschillen 
tussen de lidstaten.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Gedurende ten minste drie maanden 
voordat hij zijn 
langetermijnrenovatiestrategie bij de 
Commissie indient, houdt elke lidstaat een 
openbare raadpleging met alle relevante 
belanghebbenden over het ontwerp van de 
langetermijnrenovatiestrategie. Elke 
lidstaat publiceert een samenvatting van 
de resultaten van de openbare 
raadpleging als bijlage bij zijn 
langetermijnrenovatiestrategie.
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 2 bis – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Elke lidstaat neemt details op 
over de tenuitvoerlegging van zijn 
langetermijnrenovatiestrategie, met 
inbegrip van geplande beleidslijnen en 
acties, overeenkomstig de 
verslagleggingsvereisten [artikel 19, 
onder a),] van Verordening ... van het 
Europees Parlement en de Raad van ... 
[inzake de governance van de energie-
unie (2016/0375(COD) (de 
governanceverordening)], als onderdeel 
van zijn geïntegreerde nationale 
voortgangsverslag inzake energie en 
klimaat.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in lid 1 wordt de tweede alinea 
geschrapt;

a) in lid 1 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
"Wat nieuwe gebouwen betreft, zorgen de 
lidstaten ervoor dat alvorens met de bouw 
wordt begonnen, de technische, 
milieutechnische en economische 
haalbaarheid van alternatieve systemen 
met een hoog rendement, voor zover die 
beschikbaar zijn, in aanmerking wordt 
genomen."

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
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Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 7 – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) in artikel 7 wordt de vijfde alinea 
geschrapt;

(4) in artikel 7 wordt de vijfde alinea 
vervangen door:
"Bij gebouwen die een ingrijpende 
renovatie ondergaan, zorgen de lidstaten 
ervoor dat er alternatieve systemen met 
een hoog rendement in aanmerking 
worden genomen, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is, en dat er rekening wordt 
gehouden met de brandveiligheid en de 
bevordering van een gezond 
binnenklimaat."

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) in lid 1 wordt de derde alinea 
geschrapt;

a) in lid 1 wordt de derde alinea 
vervangen door:

"De lidstaten vereisen dat nieuwe 
gebouwen uitgerust zijn met 
zelfregulerende apparatuur die de 
kamertemperatuur in iedere kamer apart 
regelt. Bij bestaande gebouwen is het 
installeren van zelfregulerende 
apparatuur om de kamertemperatuur in 
iedere kamer apart te regelen vereist als 
de warmtegeneratoren vervangen 
worden."

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
minstens één op de tien parkeerplaatsen 
van alle niet voor bewoning bestemde 
gebouwen die meer dan tien 
parkeerplaatsen hebben en recent zijn 
gebouwd of ingrijpend worden 
gerenoveerd, is uitgerust met een 
oplaadpunt in de zin van Richtlijn 
2014/94/EU betreffende de uitrol van 
infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen17, waarmee het mogelijk is 
om het opladen in en uit te schakelen op 
basis van prijssignalen. Deze eis is vanaf 
1 januari 2025 van toepassing op alle niet 
voor bewoning bestemde gebouwen met 
meer dan tien parkeerplaatsen.

2. De lidstaten schrijven voor dat in 
alle nieuwe niet voor bewoning bestemde 
gebouwen en in alle bestaande niet voor 
bewoning bestemde gebouwen met meer 
dan tien parkeerplaatsen die een 
ingrijpende renovatie ondergaan die de 
elektrische infrastructuur van het gebouw 
of de parkeerplaatsen omvat, minstens 
één parkeerplaats is uitgerust met een 
laadpunt en minstens één op de tien 
parkeerplaatsen is uitgerust met passende 
voorbekabeling of bebuizing waarmee een 
oplaadpunt in de zin van Richtlijn 
2014/94/EU van het Europees Parlement 
en de Raad kan worden geïnstalleerd. 

2 bis. De lidstaten schrijven dat 
uiterlijk op 1 januari 2025 een 
minimumaantal laadpunten wordt 
geïnstalleerd in alle openbare en 
commerciële niet voor bewoning bestemde 
gebouwen met meer dan tien 
parkeerplaatsen.
2 ter. De lidstaten passen de bepalingen 
van lid 2 toe op gebouwen voor gemengd 
gebruik met meer dan tien 
parkeerplaatsen, mits ze nieuw zijn of een 
ingrijpende renovatie ondergaan die de 
elektrische infrastructuur van het gebouw 
of de parkeerplaatsen omvat.

De lidstaten kunnen beslissen de in de 
vorige alinea bedoelde eisen niet vast te 
stellen of ze niet toe te passen op 
gebouwen die eigendom zijn van en 
gebruikt worden door kleine en 
middelgrote ondernemingen als 
omschreven in titel I van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003.

2 quater. De lidstaten kunnen beslissen de 
in lid 2 bedoelde eisen niet vast te stellen 
of ze niet toe te passen op gebouwen die 
eigendom zijn van en gebruikt worden 
door kleine en middelgrote ondernemingen 
als omschreven in titel I van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003.

__________________ __________________
17 PB L 307 van 28.10.2014, blz. 1.
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Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
residentiële gebouwen die meer dan tien 
parkeerplaatsen hebben en recent zijn 
gebouwd of ingrijpend worden 
gerenoveerd, zijn uitgerust met de 
bekabeling waarmee oplaadpunten voor 
elektrische voertuigen kunnen worden 
geïnstalleerd op elke parkeerplaats.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
residentiële gebouwen die meer dan tien 
parkeerplaatsen hebben en nieuw zijn of 
een ingrijpende renovatie ondergaan die 
de elektrische infrastructuur van het 
gebouw of de belendende of inpandige 
parkeerplaatsen omvat, zijn uitgerust met 
passende voorbekabeling of bebuizing 
waarmee oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen kunnen worden geïnstalleerd op 
elke parkeerplaats.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen beslissen de in 
de leden 2 en 3 bedoelde eisen niet vast te 
stellen of niet toe te passen op openbare 
gebouwen die reeds onder Richtlijn 
2014/94/EU vallen.

4. De lidstaten kunnen beslissen de in 
de leden 2 en 3 bedoelde eisen niet vast te 
stellen of niet toe te passen op openbare 
gebouwen mits die reeds onder vereisten 
vallen die vergelijkbaar zijn met 
maatregelen tot omzetting van Richtlijn 
2014/94/EU vallen.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
openbare parkeerplaatsen die door 
particuliere entiteiten worden beheerd, 
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onder de in de leden 2 en 3 bedoelde 
vereisten vallen.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De lidstaten nemen 
regelgevingsbelemmeringen weg en 
zorgen voor vereenvoudigde vergunnings- 
en goedkeuringsprocedures voor 
eigenaars en huurders teneinde de 
installatie van oplaadpunten in bestaande, 
al dan niet voor bewoning bestemde 
gebouwen mogelijk te maken.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Naast de eisen voor 
infrastructuur voor elektromobiliteit 
houden de lidstaten rekening met de 
behoefte aan infrastructuur voor 
alternatieve brandstoffen in gebouwen en 
de uitrol van specifieke infrastructuur, 
zoals vrije banen voor elektromobiliteit, 
alsook met de behoefte aan een coherent 
beleid voor zachte en groene mobiliteit, 
multimodaliteit en stadsplanning.

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een technisch bouwsysteem wordt 
geïnstalleerd, vervangen of verbeterd, de 
totale energieprestatie van het gehele 
gewijzigde systeem wordt beoordeeld, 
gedocumenteerd en doorgegeven aan de 
eigenaar van het gebouw, zodat deze 
gegevens beschikbaar blijven voor de 
controle op de inachtneming van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen en de afgifte van 
energieprestatiecertificaten. De lidstaten 
zorgen ervoor dat deze informatie wordt 
opgenomen in de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde nationale databank voor 
energieprestatiecertificaten.

5. De lidstaten zorgen ervoor dat, 
wanneer een technisch bouwsysteem wordt 
geïnstalleerd, vervangen of verbeterd, de 
totale energieprestatie van het gehele 
gewijzigde systeem, bij volledige en bij 
gedeeltelijke belasting, wordt beoordeeld 
en dat zo nodig ook het effect op de 
binnenluchtkwaliteit wordt beoordeeld. 
De resultaten worden volledig 
gedocumenteerd en doorgegeven aan de 
eigenaar van het gebouw, zodat deze 
gegevens beschikbaar blijven voor de 
controle op de inachtneming van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen en de afgifte van 
energieprestatiecertificaten. De lidstaten 
zorgen ervoor dat deze informatie wordt 
opgenomen in de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde nationale databank voor 
energieprestatiecertificaten.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd om 
overeenkomstig artikel 23 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter aanvulling 
van deze richtlijn, met een definitie van 
een "slimheidsindicator" en met de 
voorwaarden voor het verstrekken van de 
slimheidsindicator als aanvullende 
informatie aan potentiële nieuwe huurders 
of kopers.

De Commissie is bevoegd om, na 
raadpleging van de betrokken 
belanghebbenden en op basis van het 
ontwerp en de methode als omschreven in 
bijlage I bis, overeenkomstig artikel 23 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
om deze richtlijn aan te vullen door een 
definitie van een "slimheidsindicator" vast 
te stellen. De definitie omvat informatie 
over de wijze waarop de indicator na een 
testfase kan worden ingevoerd, de wijze 
waarop de indicator aan de in artikel 11 
bedoelde energieprestatiecertificaten zal 
worden gekoppeld en de wijze waarop de 
indicator als aanvullende en nuttige 
informatie kan worden verstrekt aan 
toekomstige nieuwe investeerders, 
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huurders, kopers en marktdeelnemers.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De slimheidsindicator heeft betrekking op 
flexibiliteitskenmerken, geavanceerde 
functies en capaciteiten die voortvloeien uit 
meer onderling verbonden en ingebouwde 
slimme toestellen die worden geïntegreerd 
in de conventionele technische 
bouwsystemen. Door deze kenmerken 
zullen de bewoners en het gebouw zelf 
beter in staat zijn om te reageren op 
behoeften inzake comfort of functionaliteit, 
deel te nemen aan vraagrespons en een 
bijdrage te leveren aan de optimale, vlotte 
en veilige werking van de verschillende 
energiesystemen en stadsinfrastructuren 
waarop het gebouw is aangesloten.

De slimheidsindicator heeft betrekking op 
grotere energiebesparingen, 
benchmarking en flexibiliteitskenmerken, 
geavanceerde functies en capaciteiten die 
voortvloeien uit meer onderling verbonden 
en ingebouwde slimme toestellen die 
worden geïntegreerd in de conventionele 
technische bouwsystemen. Door deze 
kenmerken zullen de bewoners en het 
gebouw zelf beter in staat zijn om te 
reageren op behoeften inzake comfort of 
functionaliteit, met name bij gedeeltelijke 
belasting, onder meer door het 
energieverbruik aan te passen, om deel te 
nemen aan vraagrespons en om een 
bijdrage te leveren aan de optimale, 
efficiënte, vlotte en veilige werking van de 
verschillende energiesystemen, met 
inbegrip van ter plaatse opgewekte 
hernieuwbare energie, en 
stadsinfrastructuren waarop het gebouw is 
aangesloten.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten koppelen hun financiële 
maatregelen voor verbeteringen van de 
energie-efficiëntie in het kader van de 
renovatie van gebouwen aan de 
energiebesparingen die door dergelijke 
renovaties werden gerealiseerd. Deze 

6. De lidstaten koppelen hun financiële 
maatregelen voor verbeteringen van de 
energie-efficiëntie in het kader van de 
renovatie van gebouwen aan de 
energiebesparingen die door dergelijke 
renovaties werden gerealiseerd. Deze 
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besparingen worden bepaald door de 
energieprestatiecertificaten die zijn 
afgegeven voor en na renovatie met elkaar 
te vergelijken.

besparingen worden, indien dit in 
verhouding staat tot de omvang van de 
renovatie, bepaald door een energieaudit 
of door de energieprestatiecertificaten die 
zijn afgegeven voor en na renovatie met 
elkaar te vergelijken, of door 
standaardwaarden te gebruiken voor de 
berekening van energiebesparingen in 
gebouwen of via soortgelijke relevante, 
transparante documentatiemethoden. 

 Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 10 – lid 6 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Met de databank voor de registratie 
van EPC's, die de lidstaten zullen opzetten, 
zal het feitelijke energieverbruik van de 
daarin opgenomen gebouwen gevolgd 
kunnen worden, ongeacht hun omvang of 
categorie. De databank bevat de gegevens 
over het feitelijke energieverbruik, dat 
regelmatig wordt geactualiseerd, van 
gebouwen die veelvuldig door het publiek 
worden bezocht en een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m² 
hebben.

6 bis. Wanneer de lidstaten een databank 
voor de registratie van EPC's opzetten of 
daarvoor een bestaande databank 
gebruiken, zal het energieverbruik van de 
daarin opgenomen gebouwen gevolgd 
kunnen worden, ongeacht hun omvang of 
categorie. De databank bevat de gegevens 
over het energieverbruik, dat regelmatig 
wordt geactualiseerd, van gebouwen die 
eigendom zijn van of worden beheerd of 
gebruikt door overheidsdiensten en een 
totale bruikbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m² hebben.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 10 – lid 6 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Geaggregeerde geanonimiseerde 
gegevens die voldoen aan de Europese 
eisen inzake gegevensbescherming worden 
ten minste aan overheidsinstanties ter 
beschikking gesteld op verzoek, voor 
statistische en onderzoeksdoeleinden.

6 ter. Geaggregeerde geanonimiseerde 
gegevens die voldoen aan de Europese 
eisen inzake gegevensbescherming worden 
ten minste aan overheidsinstanties ter 
beschikking gesteld op verzoek, voor 
statistische en onderzoeksdoeleinden, en de 
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volledige gegevensverzameling wordt aan 
de eigenaar van het gebouw ter 
beschikking gesteld.

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van de toegankelijke 
delen van systemen die worden gebruikt 
voor het verwarmen van gebouwen, zoals 
de warmtegenerator, het controlesysteem 
en de circulatiepomp(en), van niet voor 
bewoning bestemde gebouwen met een 
totaal primair energiegebruik van meer dan 
250 MWh en van residentiële gebouwen 
met een gecentraliseerd technisch 
bouwsysteem met een gecumuleerd 
nominaal vermogen van meer dan 100 kW. 
Die keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de ketel en van de 
ketelgrootte vergeleken met de 
verwarmingsbehoeften van het gebouw. De 
beoordeling van de ketelgrootte hoeft niet 
de worden herhaald zolang er tussentijds 
niets wordt veranderd aan het 
verwarmingssysteem of de 
verwarmingsbehoeften van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van de toegankelijke 
delen van systemen die worden gebruikt 
voor het verwarmen van gebouwen, zoals 
de warmtegenerator, het controlesysteem 
en de circulatiepomp(en), van niet voor 
bewoning bestemde gebouwen met een 
totaal primair energiegebruik van meer dan 
250 MWh en van residentiële gebouwen 
met een technisch bouwsysteem voor 
ruimteverwarming en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden met een 
gecumuleerd nominaal vermogen van meer 
dan 70 kW. Die keuring omvat een 
beoordeling van het rendement van de 
warmtegenerator, bij volledige en bij 
gedeeltelijke belasting, en van de 
warmtegeneratorgrootte vergeleken met 
de verwarmingsbehoeften van het gebouw. 
De beoordeling van de grootte van de 
warmtegenerator hoeft niet te worden 
herhaald zolang er tussentijds niets wordt 
veranderd aan het verwarmingssysteem of 
de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 2. De lidstaten schrijven voor dat niet 
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lidstaten eisen vaststellen om ervoor te 
zorgen dat niet voor bewoning bestemde 
gebouwen met een totaal primair 
energiegebruik van meer dan 250 MWh 
per jaar zijn uitgerust met systemen voor 
de automatisering en controle van 
gebouwen. Deze systemen kunnen:

voor bewoning bestemde gebouwen met 
een totaal primair energiegebruik van meer 
dan 250 MWh per jaar tegen 2023 moeten 
zijn uitgerust met systemen voor de 
automatisering en controle van gebouwen. 
Deze systemen kunnen:

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het energieverbruik permanent 
controleren, analyseren en bijsturen;

a) het energieverbruik permanent 
controleren, optekenen, analyseren en 
bijsturen om optimale energieprestaties bij 
volledige en bij gedeeltelijke belasting 
mogelijk te maken;

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten eisen vaststellen om ervoor te 
zorgen dat residentiële gebouwen met 
gecentraliseerde technische bouwsystemen 
met een gecumuleerd nominaal vermogen 
van meer dan 100 kW zijn voorzien van:

3. De lidstaten kunnen voorschrijven 
dat residentiële gebouwen met technische 
bouwsystemen met een gecumuleerd 
nominaal vermogen voor 
ruimteverwarming en warm water voor 
huishoudelijke doeleinden van meer dan 
70 kW moeten zijn voorzien van: 

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 3 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) permanent elektronisch toezicht 
waarmee de efficiëntie van de systemen 
wordt gemeten en de eigenaars of 
beheerders van het gebouw worden 
verwittigd wanneer de efficiëntie 
aanzienlijk is gedaald en wanneer 
onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, 
en

a) een permanente elektronische 
toezichtsfunctie waarmee de efficiëntie 
van de systemen wordt gemeten en de 
eigenaars of beheerders van het gebouw 
worden verwittigd wanneer de efficiëntie 
aanzienlijk is gedaald en wanneer 
onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, 
en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) doeltreffende controlefuncties om 
optimale energieopwekking, -distributie en 
-verbruik te waarborgen.";

b) doeltreffende controlefuncties om 
optimale energieopwekking, -distributie, 
-opslag en -verbruik bij volledige en bij 
gedeeltelijk belasting, met inbegrip van 
hydraulische balancering, te waarborgen;

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gebouwen die voldoen aan lid 2 of 
lid 3 zijn vrijgesteld van de in lid 1 
vastgestelde eisen.

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 14 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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3 ter. Technische bouwsystemen die 
expliciet onder een overeengekomen 
energieprestatiecriterium of een 
contractuele regeling vallen waarin een 
overeengekomen niveau van energie-
efficiëntieverbetering is vermeld, zoals 
energieprestatiecontracten als 
gedefinieerd in artikel 2, punt 27, van 
Richtlijn 2012/27/EU, of die worden 
beheerd door een nutsbedrijf- of 
netwerkexploitant en daarom aan 
prestatiemonitoringmaatregelen aan de 
systeemzijde onderworpen zijn, worden 
vrijgesteld van de in lid 1 vastgestelde 
eisen.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van de toegankelijke 
delen van airconditioningsystemen van 
niet voor bewoning bestemde gebouwen 
met een totaal primair energiegebruik van 
meer dan 250 MWh en van residentiële 
gebouwen met een gecentraliseerd 
technisch bouwsysteem met een 
gecumuleerd nominaal vermogen van meer 
dan 100 kW. De keuring omvat een 
beoordeling van het rendement van de 
airconditioning en van de dimensionering 
ervan gelet op de koelingsbehoeften van 
het gebouw. De beoordeling van de 
dimensionering hoeft niet te worden 
herhaald zolang er tussentijds niets wordt 
veranderd aan het airconditioningsysteem 
of de koelingsbehoeften van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van de toegankelijke 
delen van airconditioning- en 
ventilatiesystemen van niet voor bewoning 
bestemde gebouwen met een totaal primair 
energiegebruik van meer dan 250 MWh en 
van residentiële gebouwen met een 
technisch bouwsysteem voor 
airconditioning en ventilatie met een 
gecumuleerd nominaal vermogen van meer 
dan 12 kW. De keuring omvat een 
beoordeling van het rendement van de 
airconditioning en de ventilatie, bij 
volledige en bij gedeeltelijke belasting, en 
van de dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoeften van het gebouw. De 
beoordeling van de dimensionering hoeft 
niet te worden herhaald zolang er 
tussentijds niets wordt veranderd aan het 
airconditioning- of ventilatiesysteem of de 
koelingsbehoeften van het gebouw.

De lidstaten kunnen de frequentie van de 
keuringen laten variëren naargelang het 
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type en het nominaal vermogen van het 
airconditioningsysteem, daarbij rekening 
houdend met de kosten voor de keuring 
van de systemen en de geraamde 
besparingen van energiekosten die uit de 
keuring kunnen voortvloeien.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 15 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten eisen vaststellen om ervoor te 
zorgen dat niet voor bewoning bestemde 
gebouwen met een totaal primair 
energiegebruik van meer dan 250 MWh 
per jaar zijn uitgerust met systemen voor 
de automatisering en controle van 
gebouwen. Deze systemen kunnen:

2. De lidstaten schrijven voor dat niet 
voor bewoning bestemde gebouwen met 
een totaal primair energiegebruik van meer 
dan 250 MWh per jaar tegen 2023 moeten 
zijn uitgerust met systemen voor de 
automatisering en controle van gebouwen. 
Deze systemen kunnen:

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 15 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het energieverbruik permanent 
controleren, analyseren en bijsturen;

a) het energieverbruik permanent 
controleren, analyseren, optekenen en 
bijsturen om optimale energieprestaties bij 
volledige en bij gedeeltelijke belasting 
mogelijk te maken;

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 15 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als alternatief voor lid 1 kunnen de 
lidstaten eisen vaststellen om ervoor te 
zorgen dat residentiële gebouwen met 
gecentraliseerde technische bouwsystemen 
met een gecumuleerd nominaal vermogen 
van meer dan 100 kW zijn voorzien van:

3. De lidstaten kunnen voorschrijven 
dat residentiële gebouwen met 
gecentraliseerde technische bouwsystemen 
met een gecumuleerd nominaal vermogen 
voor airconditioning of ventilatie van 
meer dan 12 kW zijn voorzien van:

a) permanent elektronisch toezicht 
waarmee de efficiëntie van de systemen 
wordt gemeten en de eigenaars of 
beheerders van het gebouw worden 
verwittigd wanneer de efficiëntie 
aanzienlijk is gedaald en wanneer 
onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, 
en

a) een permanente elektronische 
toezichtsfunctie waarmee de efficiëntie 
van de systemen wordt gemeten en de 
eigenaars of beheerders van het gebouw 
worden verwittigd wanneer de efficiëntie 
aanzienlijk is gedaald en wanneer 
onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, 
en

b) doeltreffende controlefuncties om 
optimale energieopwekking, -distributie en 
-verbruik te waarborgen.

b) doeltreffende controlefuncties om 
optimale energieopwekking, -distributie, 
-opslag en -verbruik bij volledige en bij 
gedeeltelijk belasting, met inbegrip van 
hydraulische balancering, te waarborgen.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gebouwen die voldoen aan lid 2 of 
lid 3 zijn vrijgesteld van de in lid 1 
vastgestelde eisen.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Technische bouwsystemen die 
expliciet onder een overeengekomen 
energieprestatiecriterium of een 
contractuele regeling vallen waarin een 
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overeengekomen niveau van energie-
efficiëntieverbetering is vermeld, zoals 
energieprestatiecontracten als 
gedefinieerd in artikel 2, punt 27, van 
Richtlijn 2012/27/EU, of die worden 
beheerd door een nutsbedrijf- of 
netwerkexploitant en daarom aan 
prestatiemonitoringmaatregelen aan de 
systeemzijde onderworpen zijn, worden 
vrijgesteld van de in lid 1 vastgestelde 
eisen.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) in artikel 19 wordt "2017" vervangen 
door "2028";

(9) In artikel 19 wordt "2017" vervangen 
door "2024";

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 19 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) in artikel 19 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"De Commissie beoordeelt in het 
bijzonder de behoefte aan een verdere 
harmonisatie van de 
energieprestatiecertificaten 
overeenkomstig artikel 11."

Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(9 ter) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 19 bis
De Commissie voert tegen 2020 een 
haalbaarheidsstudie uit waarin de 
mogelijkheden en het tijdschema voor de 
invoering van een 
gebouwenrenovatiepaspoort worden 
verduidelijkt, potentieel als onderdeel van 
de afdeling aanbevelingen van het 
energieprestatiecertificaat, om een 
stapsgewijs renovatiestappenplan voor de 
lange termijn voor een specifiek gebouw 
te verschaffen."

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Richtlijn 2010/31/EU
Artikel 20 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het bijzonder verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en het doel 
ervan, over kostenefficiënte manieren om 
de energieprestatie van het gebouw te 
verbeteren en, waar dat passend is, over de 
beschikbare financiële instrumenten voor 
het verbeteren van de energieprestatie van 
het gebouw.

In het bijzonder verstrekken de lidstaten de 
eigenaars, beheerders of huurders van 
gebouwen door middel van 
onafhankelijke, toegankelijke en 
transparante adviesinstrumenten, zoals 
centrale aanspreekpunten, informatie 
over kostenefficiënte maatregelen om de 
energieprestatie van het gebouw te 
verbeteren, onder meer door 
renovatieadvies, over 
energieprestatiecertificaten en het doel 
ervan, over de vervanging van ketels op 
fossiele brandstoffen door duurzamere 
alternatieven, en over de beschikbare 
financiële instrumenten voor het verbeteren 
van de energieprestatie van het gebouw.

Amendement 84

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2010/31/EU
Bijlage I – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘1. De energieprestatie van een gebouw 
geeft het normaal energieverbruik voor 
verwarming, koeling, warm water voor 
huishoudelijke doeleinden, ventilatie en 
verlichting weer.

‘1. De energieprestatie van een gebouw 
geeft het normaal energieverbruik voor 
verwarming, koeling, warm water voor 
huishoudelijke doeleinden, ventilatie, 
verlichting en andere technische 
bouwsystemen op transparante wijze weer.

De energieprestatie van een gebouw wordt 
aangegeven met een numerieke indicator 
van het primaire energieverbruik in 
kWh/(m² per jaar), geharmoniseerd ten 
behoeve van de 
energieprestatiecertificering en de naleving 
van de minimumeisen inzake 
energieprestatie. De energieprestatie en de 
methodologie voor de berekening ervan 
zijn transparant en staan open voor 
innovatie.

De energieprestatie van een gebouw wordt 
aangegeven met een numerieke indicator 
van het primaire energieverbruik in 
kWh/(m² per jaar), geharmoniseerd ten 
behoeve van de 
energieprestatiecertificering en de naleving 
van de minimumeisen inzake 
energieprestatie. De methodologie voor de 
berekening ervan is transparant en staat 
open voor innovatie.

De lidstaten beschrijven hun nationale 
berekeningsmethodologie volgens het 
kader van de nationale bijlage bij verwante 
Europese normen die werden ontwikkeld 
krachtens het door de Europese Commissie 
verleende mandaat M/480 van het 
Europees Comité voor Normalisatie 
(CEN).

De lidstaten beschrijven hun nationale 
berekeningsmethodologie met 
inachtneming van de terminologie en 
definities in het kader van de nationale 
bijlage bij verwante Europese normen die 
werden ontwikkeld krachtens het door de 
Europese Commissie verleende mandaat 
M/480 van het Europees Comité voor 
Normalisatie (CEN).

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2010/31/EU
Bijlage I – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘2. De energiebehoeften voor 
ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm 
water voor huishoudelijke doeleinden en 
passende ventilatie worden berekend om 
de door de lidstaten bepaalde minimale 
gezondheids- en comfortniveaus te 
waarborgen.

‘2. De energiebehoeften voor 
ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm 
water voor huishoudelijke doeleinden, 
verlichting, ventilatie en andere 
technische bouwsystemen worden 
berekend om de door de lidstaten op 
nationaal of regionaal niveau bepaalde 
gezondheids-, binnenluchtkwaliteits- en 
comfortniveaus te maximaliseren. Met 
name moet de temperatuur op elk 



PE616.128/ 46

NL

binnenoppervlak van het gebouw boven 
het dauwpunt blijven. 

Primaire energie wordt berekend op basis 
van primaire energiefactoren per 
energiedrager, die op hun beurt gebaseerd 
kunnen worden op nationale of regionale 
jaarlijkse gewogen gemiddelden of op 
specifiekere informatie die beschikbaar 
wordt gesteld voor afzonderlijke 
stadssystemen.

Primaire energie wordt berekend op basis 
van primaire energiefactoren per 
energiedrager, die op hun beurt gebaseerd 
kunnen worden op nationale of regionale 
jaarlijks, en mogelijk ook per seizoen of 
maandelijks, gewogen gemiddelden of op 
specifiekere informatie die beschikbaar 
wordt gesteld voor afzonderlijke 
stadssystemen.

Bij primaire energiefactoren wordt het 
aandeel van hernieuwbare energie in 
energiedragers buiten beschouwing 
gelaten, zodat bij de berekeningen in 
gelijke mate rekening wordt gehouden 
met: a) de energie uit hernieuwbare 
bronnen die ter plaatse wordt opgewekt 
(achter de individuele meter, d.w.z. niet 
aangemerkt als geleverd), en b) de energie 
uit hernieuwbare energiebronnen die via de 
energiedrager wordt geleverd.

In de berekeningen van de lidstaten wordt 
eerst rekening gehouden met de 
energiebehoeften en vervolgens in gelijke 
mate met: a) de energie uit hernieuwbare 
bronnen die ter plaatse wordt opgewekt en 
gebruikt (achter de individuele meter, 
d.w.z. niet aangemerkt als geleverd), en b) 
de energie uit hernieuwbare 
energiebronnen die via de energiedrager 
wordt geleverd.

De toepassing van primaire-
energiefactoren zorgt ervoor dat er wordt 
gestreefd naar een optimale 
energieprestatie van het gebouw, zodat de 
nationale tenuitvoerlegging van de eisen 
van artikel 9 wordt ondersteund.

Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2010/31/EU
Bijlage I bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De volgende bijlage wordt 
ingevoegd:
"BIJLAGE I bis
Gemeenschappelijke algemene 
kadermethode voor de definitie van een 
"slimheidsindicator" voor gebouwen als 
bedoeld in artikel 8, lid 6
1. De Commissie stelt een 
gemeenschappelijke algemene 
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kadermethode vast om de waarde van de 
slimheidsindicator te berekenen, waarmee 
wordt aangegeven in welke mate een 
gebouw of gebouwunit zijn werking aan 
de behoeften van de bewoner en het net 
kan aanpassen en zijn energie-efficiëntie 
en algehele prestatie kan verbeteren.
In de methode wordt rekening gehouden 
met een aantal aspecten, waaronder 
slimme meters, systemen voor de 
automatisering en controle van 
gebouwen, slimme thermostaten, 
ingebouwde huishoudelijke apparaten, 
oplaadpunten voor elektrische voertuigen, 
energieopslag en gedetailleerde 
functionaliteiten en de interoperabiliteit 
van al die aspecten. Deze effecten worden 
beoordeeld op de mogelijke voordelen 
voor de energie-efficiëntie- en 
energieprestatieniveaus, alsook op de 
gerealiseerde flexibiliteit, het 
binnenklimaat en het comfort van het 
gebouw of de gebouwunit in kwestie.
2. De slimheidsindicator wordt 
vastgesteld en berekend in 
overeenstemming met drie essentiële 
functies die verband houden met het 
gebouw en de technische bouwsystemen 
ervan:
a) het vermogen om op efficiënte wijze 
hoogwaardige prestaties en een 
hoogwaardige werking van gebouwen te 
handhaven door een vermindering van de 
vraag naar energie en een groter gebruik 
van energie uit hernieuwbare 
energiebronnen (elektriciteit en warmte), 
waaronder het vermogen van het gebouw 
om zijn eigen vraag te beheren of energie 
ter plaatse op te wekken door een 
dynamisch beheer van zijn eigen 
middelen;
b) het vermogen om zijn 
werkingsmodus aan te passen aan de 
behoeften van de bewoner en daarbij hoge 
gezondheids- en binnenklimaatnormen te 
waarborgen, waarbij terdege aandacht 
wordt besteed aan de beschikbaarheid van 
gebruiksvriendelijke schermen, 
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controleerbaarheid op afstand en 
rapportering van de binnenluchtkwaliteit 
en het energieverbruik; en
c) de flexibiliteit van de totale vraag 
naar energie van een gebouw, waaronder 
het vermogen om deelname aan actieve en 
passieve, alsook impliciete en expliciete 
vraagrespons mogelijk te maken, die 
wordt gemeten aan de hand van de vraag 
hoeveel van de lasten van het gebouw in 
één keer kunnen worden verlegd in kW 
piekvermogen, en het vermogen in kWh 
wat betreft de vraag hoeveel van die 
flexibiliteit dan aan het net kan worden 
geleverd, met inbegrip van afname en 
toevoer.
Dit zou de actieve deelname van 
consumenten aan de 
elektriciteitsvoorzieningsmarkt mogelijk 
maken en bevorderen, in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2009/72/EG van het Europees 
Parlement en de Raad*.
In de kadermethode worden de Europese 
normen in acht genomen, in het bijzonder 
de normen die onder het mandaat M/480 
zijn ontwikkeld.
3. De kadermethode waarborgt 
volledige interoperabiliteit tussen slimme 
meters, systemen voor de automatisering 
en controle van gebouwen, ingebouwde 
huishoudelijke apparaten, slimme 
thermostaten in het gebouw en sensoren 
voor de binnenluchtkwaliteit en 
ventilatiesystemen, en bevordert het 
gebruik van toetsing en Europese 
normen, waaronder de referentie-
ontologie voor slimme apparatuur. In de 
slimheidsindicator wordt onderzocht en 
vastgesteld in welke mate er sprake is van 
openheid ten aanzien van systemen van 
derden, voor infrastructuur zoals het 
elektriciteits- en stadsverwarmingsnet, 
infrastructuur voor elektrische voertuigen 
en vraag-responsaggregatoren, om te 
zorgen voor compatibiliteit tussen 
communicaties, controlesystemen en de 
desbetreffende overdracht van gegevens 
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of signalen.
4. De kadermethode omvat het 
gegevensverwerkingsproces binnen het 
gebouw of buiten de grenzen van het 
gebouw, en kan gegevens omvatten die 
hun oorsprong vinden in of worden 
ontvangen door het gebouw zelf of door 
de gebruiker of bewoner. Dit proces is 
gebaseerd op protocollen die de 
uitwisseling mogelijk maken van 
geauthenticeerde en gecodeerde berichten 
tussen de bewoner en de desbetreffende 
producten of apparatuur in het gebouw. 
Met name wanneer het gaat om de 
verwerking van persoonsgegevens, zoals 
gegevens die afkomstig zijn uit frequente 
metingen of submetingen op afstand of 
gegevens die worden verwerkt door 
beheerders van slimme netten, worden de 
beginselen van eigendomsrecht van de 
bewoner, gegevensbescherming, privacy 
en veiligheid gewaarborgd. Deze 
gemeenschappelijke kadermethode heeft 
betrekking op realtimegegevens en 
energiegerelateerde gegevens afkomstig 
uit cloudgebaseerde oplossingen en 
waarborgt de veiligheid van gegevens, het 
meterstandbeheer van slimme meters en 
dataverkeer, en de privacy van 
eindgebruikers, in overeenstemming met 
de desbetreffende gegevensbeschermings- 
en privacywetgeving van de Unie alsook 
de beste beschikbare technieken voor 
cyberbeveiliging.
5. In de kadermethode wordt rekening 
gehouden met de positieve invloed van 
bestaande communicatienetwerken, in het 
bijzonder het bestaan van voor hoge 
snelheid bestemde inpandige fysieke 
infrastructuur, zoals het facultatieve 
"broadband ready"-label en het bestaan 
van een toegangspunt voor 
meergezinswoningen, overeenkomstig 
artikel 8 van Richtlijn 2014/61/EU van 
het Europees Parlement en de Raad**.
6. De kadermethode omschrijft het 
geschiktste formaat of de geschiktste 
visuele weergave van de 
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slimheidsindicatorparameter en is 
eenvoudig, transparant en gemakkelijk te 
begrijpen voor consumenten, eigenaars, 
investeerders en deelnemers aan de vraag- 
en aanbodmarkt. De methode vormt een 
aanvulling op het 
energieprestatiecertificaat voor zover er 
een aantoonbaar verband is met de 
energieprestatie van het gebouw.
__________________
* Richtlijn 2009/72/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit (PB L 211 van 
14.8.2009, blz. 55).
** Richtlijn 2014/61/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 inzake maatregelen ter 
verlaging van de kosten van de aanleg van 
elektronischecommunicatienetwerken met 
hoge snelheid (PB L 155 van 23.5.2014, 
blz. 1)."


