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ENERGIE-EFFICIËNTIE

Het verminderen van energieverbruik en energieverspilling wordt steeds belangrijker
voor de EU. In 2007 hebben de EU-leiders het doel gesteld om het jaarlijkse
energieverbruik in de EU uiterlijk in 2020 met 20 % terug te brengen. In 2018
werd als onderdeel van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”
een nieuw streefcijfer vastgesteld om het energieverbruik uiterlijk in 2030 met
ten minste 32,5 % te verminderen. Na de Russische invasie van Oekraïne
en de daaruit voortvloeiende energiecrisis is de Unie overeengekomen haar
afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen ruim vóór 2030 te verminderen
door versneld energiebesparingen door te voeren. Energie-efficiëntiemaatregelen
worden steeds vaker niet alleen gezien als middel om over te gaan op een
duurzame energievoorziening, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de
energievoorzieningszekerheid te verbeteren en op invoerkosten te besparen, maar
ook om het concurrentievermogen van de EU te bevorderen. Energie-efficiëntie
is daarom een strategische prioriteit voor de energie-unie, en de EU promoot het
beginsel “energie-efficiëntie eerst”. Het toekomstige beleidskader voor de periode tot
2030 en de periode erna wordt momenteel besproken.

RECHTSGROND

Artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

RESULTATEN

A. De energie-efficiëntierichtlijn
1. De energie-efficiëntierichtlijn: Horizon 2020
Op grond van de energie-efficiëntierichtlijn (Richtlijn 2012/27/EU), die in
december 2012 in werking is getreden, moesten de lidstaten verplicht indicatieve
nationale energie-efficiëntiestreefcijfers vaststellen om ervoor te zorgen dat de EU
haar kerndoel zou bereiken om het energieverbruik uiterlijk in 2020 met 20 % te
verminderen. In absolute cijfers mocht het energieverbruik van de EU in 2020 niet
meer bedragen dan 1 474 en 1 078 miljoen ton olie-equivalent voor respectievelijk
primaire en eindenergie. Het stond de lidstaten vrij om deze minimumvereisten in hun
streven naar energiebesparing verder aan te scherpen. De richtlijn omvatte ook een
reeks bindende maatregelen om de lidstaten te helpen dit doel te bereiken, en wettelijk
bindende regels voor eindgebruikers en energieleveranciers. De EU-landen moesten
hun driejarige nationale actieplannen voor energie-efficiëntie publiceren.
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2. De herziene energie-efficiëntierichtlijn: Horizon 2030
“Energie-efficiëntie eerst” is een van de belangrijkste beginselen van de energie-unie
en is bedoeld om te zorgen voor een veilige, duurzame, concurrerende en betaalbare
energievoorziening in de EU. In de herziene richtlijn stelde de Commissie een
ambitieuze energie-efficiëntiedoelstelling voor van 30 % tegen 2030. In januari 2018
amendeerde het Parlement het voorstel van de Commissie voor een herziene energie-
efficiëntierichtlijn, in een poging het voorstel in het algemeen ambitieuzer te maken. Na
onderhandelingen met de Raad werd in november 2018 een akkoord bereikt, waarin
een streefcijfer van 32,5 % vermindering van het primaire en eindenergieverbruik
op EU-niveau tegen 2030 werd vastgelegd (ten opzichte van het voorspelde
energieverbruik in 2030). In absolute cijfers mag het energieverbruik van de EU in 2030
niet meer bedragen dan 1 128 en 846 miljoen ton olie-equivalent voor respectievelijk
primaire en eindenergie, ten opzichte van de basisprognoses van 2007. Krachtens de
richtlijn moeten de lidstaten ook maatregelen nemen om uiterlijk in 2030 hun jaarlijkse
energieverbruik met gemiddeld 4,4 % te verminderen. Voor de periode 2021-2030 moet
elk EU-land een tienjarig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan ontwikkelen
waarin wordt uiteengezet hoe het land zijn energie-efficiëntiedoelstellingen voor 2030
denkt te bereiken.
Als onderdeel van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen” trad de nieuwe
energie-efficiëntierichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/2002) in december 2018 in werking en
moest uiterlijk op 25 juni 2020 door de lidstaten in nationaal recht zijn omgezet.
De bepalingen inzake energiemetingen en facturering vormden hierop echter een
uitzondering, omdat hiervoor een andere uiterste datum gold (25 oktober 2020).
3. Volgende stap: herziening van de energie-efficiëntierichtlijn
In juli 2021 stelde de Commissie in overeenstemming met haar nieuwe klimaatambitie
een eerste herziening voor van de energie-efficiëntierichtlijn als onderdeel van het
pakket “Werk maken van de Europese Green Deal” om de uitstoot van broeikasgassen
in de EU uiterlijk in 2030 met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van 1990
en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te worden. Zij stelde voor het bindende jaarlijkse
energie-efficiëntiestreefcijfer van de EU tegen 2030 te verhogen tot ten minsten 9 %,
ten opzichte van de geactualiseerde basisprognoses van 2020, of op gelijkwaardige
wijze de reductiestreefcijfers voor het primaire en eindenergieverbruik te verhogen tot
respectievelijk 39 % en 36 % in 2030, ten opzichte van de originele basisprognoses
van 2007. In absolute cijfers mag het energieverbruik van de EU in 2030 volgens
het voorstel niet meer bedragen dan 1 023 en 787 miljoen ton olie-equivalent voor
respectievelijk primaire en eindenergie.
In het voorstel werd de lidstaten verzocht indicatieve nationale streefcijfers voor
de vermindering van het energieverbruik vast te stellen en werd hen een formule
voor de berekening van hun bijdragen verstrekt. Daarnaast werden verbeterde
mechanismen voor het automatisch opvullen van lacunes ingevoerd en werd
de verplichting van de lidstaten om tussen 2024 en 2030 nieuwe jaarlijkse
energiebesparingen te realiseren tot 1,5 % van het eindenergieverbruik verdubbeld.
In het voorstel werden ook eisen voor openbare gebouwen geïntroduceerd, zoals
een jaarlijkse doelstelling om het energieverbruik voor de overheidssector met 1,7 %
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te verminderen en een renovatiedoelstelling van ten minste 3 % van de totale
vloeroppervlakte van overheidsgebouwen. Tevens werd voorgesteld energiearmoede
te verminderen door prioriteit te geven aan kwetsbare afnemers en werden
auditverplichtingen en technischecompetentievereisten geïntroduceerd, met name
voor grote energieverbruikers.
Gezien de noodzaak voor de Unie om haar afhankelijkheid van de energie-invoer uit
Rusland te verminderen en de hoge energieprijzen en veranderende omstandigheden
op de energiemarkt het hoofd te bieden, heeft de Commissie in mei 2022 een
tweede herziening van de energie-efficiëntierichtlijn voorgesteld, waarbij het bindende
energie-efficiëntiestreefcijfer verder wordt verhoogd van 9 % tot 13 %, of op
gelijkwaardige wijze de reductiestreefcijfers voor het primaire en eindenergieverbruik
worden verhoogd tot respectievelijk 41 % en 39 % in 2030, ten opzichte van de
originele basisprognoses van 2007. In absolute cijfers mag het energieverbruik van
de EU in 2030 volgens het voorstel niet meer bedragen dan 980 en 750 miljoen
ton olie-equivalent voor respectievelijk primaire en eindenergie. Het voorstel bevat
ook gedetailleerde gedragsveranderingen op korte termijn om de vraag naar gas en
olie met 5 % terug te dringen en moedigt de lidstaten aan om specifieke zowel op
huishoudens als op de industrie gerichte communicatiecampagnes te lanceren en
gebruik te maken van fiscale maatregelen om energiebesparingen te bevorderen,
zoals verlaagde btw-tarieven voor energie-efficiënte verwarmingssystemen, energie-
efficiënte isolatie van gebouwen, alsook energie-efficiënte apparaten en producten. Het
bevat ook noodmaatregelen in geval van ernstige verstoring van de bevoorrading en
kondigt richtsnoeren aan inzake prioriteitscriteria voor afnemers en de facilitering van
een gecoördineerd EU-plan voor de terugdringing van de vraag.
B. Algemeen kader
1. Energieprestatie van gebouwen
a. De richtlijn energieprestatie van gebouwen
De richtlijn energieprestatie van gebouwen (Richtlijn 2010/31/EU), die in 2018 is
gewijzigd (Richtlijn (EU) 2018/844) dient er samen met de energie-efficiëntierichtlijn
(Richtlijn (EU) 2018/2002) voor te zorgen dat alle lidstaten in 2050 beschikken over
een zeer energie-efficiënt en koolstofvrij gebouwenbestand.
In de richtlijn energieprestatie van gebouwen (Richtlijn (EU) 2018/844) werd voor
de lidstaten de verplichting ingevoerd om een langetermijnrenovatiestrategie vast
te stellen ter ondersteuning van de renovatie van het nationale bestand van zowel
openbare als particuliere gebouwen, zodat dit vóór het einde van 2050 zeer energie-
efficiënt en koolstofvrij zou zijn. De richtlijn zorgde ook voor een versnelling van de
transformatie van bestaande gebouwen tot bijna-energieneutrale gebouwen tegen
2050, door te bepalen dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna-energieneutraal
moeten zijn, en ondersteunde de modernisering van alle gebouwen met slimme
technologieën.
Op 15 december 2021 heeft de Commissie een herziening van de richtlijn
energieprestatie van gebouwen voorgesteld om deze in overeenstemming te brengen
met de EU-doelstelling om de broeikasgasemissies met 55 % terug te dringen en
klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De herziening schetst de visie en beschrijft de
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instrumenten om tegen 2050 een emissievrij gebouwenbestand tot stand te brengen,
introduceert een nieuwe definitie van emissievrije gebouwen en verfijnt bestaande
definities, zoals “bijna-energieneutraal gebouw” en “grondige renovatie”. In het voorstel
worden langetermijnrenovatiestrategieën vervangen door nationale plannen voor de
renovatie van gebouwen, met een meer operationele aanpak en betere monitoring,
die uiterlijk op 30 juni 2024 moeten worden ingediend. De minimumnormen inzake
energie worden strenger, omdat alle nieuwe gebouwen in de EU vanaf 2030 en alle
nieuwe overheidsgebouwen vanaf 2027 emissievrij moeten zijn. Daarnaast moeten
alle niet voor bewoning bestemde gebouwen in energieklasse G worden gerenoveerd
tot ten minste klasse F tegen 2027 en klasse E tegen 2030, en moeten alle
residentiële gebouwen tegen 2030 ten minste klasse F en tegen 2033 ten minste
klasse E bereiken. De herziening zorgt voor vergelijkbare nationale normen voor
energieprestatiecertificaten tegen 2025, introduceert vrijwillige renovatiepaspoorten
tegen 2024 en een indicator van gereedheid voor slimme toepassingen tegen 2026,
en biedt financiële steun om energiearmoede te verminderen.
Na de Russische invasie van Oekraïne en in overeenstemming met het REPowerEU-
plan heeft de Commissie op 18 mei 2022 de richtlijn energieprestatie van gebouwen
gewijzigd, waarbij de steun voor zonne-energie in gebouwen werd verhoogd, onder
meer door de selectieve en geleidelijke ingevoerde verplichting om zonnepanelen op
daken te installeren (Solar Rooftop Initiative).
b. De renovatiegolfstrategie
In oktober 2020 heeft de Commissie een nieuwe strategie voor het stimuleren van
renovatie gepubliceerd, getiteld “Een renovatiegolf voor Europa – groenere gebouwen,
meer banen, hogere levenskwaliteit”, die erop is gericht de komende tien jaar de
energierenovatiegraad ten minste te verdubbelen en ervoor te zorgen dat renovaties
leiden tot meer energie- en hulpbronnenefficiëntie. Het renovatiegolfinitiatief bouwt
voort op de maatregelen die zijn overeengekomen in het kader van het pakket
“Schone energie voor alle Europeanen”, met name op de verplichting voor elk EU-
land om een langetermijnrenovatiestrategie voor gebouwen te publiceren, en op de
bouwgerelateerde aspecten van de nationale energie- en klimaatplannen van elk EU-
land.
2. Warmtekrachtkoppeling
In het kader van het energie-uniepakket publiceerde de Commissie op 16 februari 2016
een EU-strategie betreffende verwarming en koeling. De strategie omvatte plannen
om de energie-efficiëntie van gebouwen te vergroten, de koppeling tussen
elektriciteitssystemen en stadsverwarmingssystemen te verbeteren, waardoor het
gebruik van hernieuwbare energie in grote mate zou toenemen, en het hergebruik
van door de industrie opgewekte afvalwarmte en -koude te stimuleren. De wettelijke
bepalingen voor deze strategie waren opgenomen in het pakket “Schone energie voor
alle Europeanen”.
Krachtens de energie-efficiëntierichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/2002) moeten de lidstaten
het potentieel van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming
en -koeling op hun grondgebied beoordelen en de Commissie daarvan op de
hoogte stellen, en moeten ze een kosten-batenanalyse uitvoeren op grond van de
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klimaatomstandigheden, de economische haalbaarheid en de technische geschiktheid
(met enkele uitzonderingen).
In de door de Commissie voorgestelde herziening van de energie-efficiëntierichtlijn
worden een strengere planning en een strenger vervolgonderzoek van
uitgebreide beoordelingen, herziene definities van efficiënte stadsverwarming en
-koeling en aanvullende criteria voor specifieke emissies van hoogrenderende
warmtekrachtkoppeling (270 g CO2/kWh) ingevoerd.
In mei 2022 werd bij een wijziging van de verordening energieprestatie van gebouwen
voor de lidstaten de verplichting ingevoerd om de uitrol van zonne-energie-installaties
op gebouwen te bevorderen.
3. Energie-efficiëntie van producten
Met betrekking tot de energie-efficiëntie van producten zijn diverse maatregelen op EU-
niveau genomen, waaronder:
— de vermelding op het etiket en in de standaardproductinformatie van het

energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen van energiegerelateerde
producten. Dit is geregeld in de verordening betreffende energie-etikettering
(Verordening (EU) 2017/1369). De verordening is in juli 2017 gepubliceerd en
bevat een nieuw kader voor energie-efficiëntie-etikettering, waarbij termijnen
worden vastgesteld om de huidige klassen A+, A++ en A+++ te vervangen door
een schaal van A tot en met G, die sinds maart 2021 in gebruik is;

— eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten die zijn
opgenomen in Kaderrichtlijn 2009/125/EG tot herschikking van Richtlijn 2005/32/
EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2008/28/EG. De uitvoeringsverordeningen hebben
betrekking op een breed scala aan producten.

Op 23 februari 2021 heeft de Commissie een omnibuswijziging van de in 2019
gepubliceerde verordeningen inzake ecologisch ontwerp en energie-etikettering
goedgekeurd met betrekking tot eisen inzake ecologisch ontwerp voor verschillende
soorten producten.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Parlement heeft voortdurend verzocht om ambitieuzere doelstellingen op het
gebied van energie-efficiëntie en aanscherping van de regelgeving. Het Parlement
heeft in 2012 een belangrijke rol gespeeld in de onderhandelingen over de energie-
efficiëntierichtlijn en ervoor gezorgd dat de eisen betreffende de nationale strategieën
inzake de renovatie van gebouwen en de verplichte energie-audits voor grote bedrijven
overeind zijn gebleven in het definitieve compromis met de Raad.
Het Parlement nam op 23 juni 2016 een resolutie aan over het verslag over de
uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn, waarin het concludeerde dat de bestaande
richtlijn, hoewel hierin een kader werd geboden voor het verminderen van de vraag
naar energie, gebrekkig was omgezet en waarin de lidstaten werden opgeroepen
om de richtlijn snel en volledig ten uitvoer te leggen. Bovendien werd in de resolutie
betoogd dat een serieus beleid voor energie-efficiëntie de EU in staat zou kunnen
om haar energie- en klimaatdoelstellingen te halen in overeenstemming met de
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tijdens de COP 21 gesloten Overeenkomst van Parijs van 2016 en zou bijdragen
aan het verbeteren van de energiezekerheid door de afhankelijkheid van externe
energiebronnen te verminderen. In november 2016 presenteerde de Commissie een
voorstel tot wijziging van de energie-efficiëntierichtlijn.
Het Parlement nam op 13 september 2016 een resolutie aan over een EU-strategie
betreffende verwarming en koeling, waarin de Commissie werd verzocht om haar
optreden te concentreren op maatregelen voor energie-efficiëntie in gebouwen, vooral
in energiearme huishoudens.
Op 17 januari 2018 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin werd gepleit
voor een bindend streefcijfer van minimaal 35 % tegen 2030 om de energie-efficiëntie
in de EU te verhogen. Dit cijfer was hoger dan het door de Europese Commissie
voorgestelde streefcijfer van 30 %. Tijdens de stemming in de plenaire vergadering
van het Parlement werd ook steun verleend aan de energie-efficiëntieverplichtingen
van artikel 7, op grond waarvan de EU-landen jaarlijks 1,5 % van hun energie moeten
besparen.
Op 15 januari 2020 nam het Parlement een resolutie aan over de Europese Green
Deal waarin het erop aandrong de energie-efficiëntierichtlijn en de richtlijn inzake
energie-efficiëntie van gebouwen te herzien in overeenstemming met de toegenomen
klimaatambitie van de EU, en de uitvoering ervan te versterken door middel van
bindende nationale streefcijfers, waarbij bijzondere aandacht zou worden besteed
aan kwetsbare burgers en rekening zou worden gehouden met de noodzaak van
economische voorspelbaarheid voor de betrokken sectoren.
Op 17 september 2020 nam het Parlement een resolutie aan waarin het zich uitsprak
voor het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand
in de EU en de Commissie verzocht consistente maatregelen te ontwikkelen om een
snellere en grondigere renovatie van gebouwen te stimuleren. In de resolutie werd
gesteld dat er ten minste 75 miljard EUR per jaar aan financiële EU-prikkels nodig is
om ervoor te zorgen dat de gebouwen in Europa uiterlijk in 2050 voldoende energie-
efficiënt zijn. In dit verband pleitte het Parlement ervoor prioriteit te verlenen aan
renovaties op het gebied van energie-efficiëntie in elk van de relevante EU-fondsen
en verzocht het de medewetgevers de noodzakelijke financiering voor het Europees
economisch herstelplan te verstrekken.
Op 14 september 2022 heeft het Parlement een amendement aangenomen over de
herziening van de energie-efficiëntierichtlijn, waarbij het door de Commissie in het
kader van haar REPowerEU-plan voorgestelde energie-efficiëntiestreefcijfer licht werd
verhoogd tot ten minste 13 % van het eindenergieverbruik tegen 2030, ten opzichte
van de prognoses van 2020. Dit staat gelijk met reductiestreefcijfers voor het primaire
en eindenergieverbruik van respectievelijk ten minste 42,5 % en 40 % in 2030, ten
opzichte van de prognoses van 2007, ofwel een maximaal verbruik van 960 en 740
miljoen ton olie-equivalent voor respectievelijk primaire en eindenergie.

Matteo Ciucci
09/2022
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