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Amendement 51
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 95 en artikel 175, lid 1,

Or. de

Motivering

Deze wijziging is nodig omwille van harmonisatie.

Amendement 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1, en artikel 95, junctis de 
artikelen 3, 4 en 5 en de bijlagen I en II,

Or. en

Motivering

Om profijt te kunnen trekken van nieuwe technologieën en om voor deze technologieën 
schaalvoordelen te creëren of te behouden, moet de REPG een dubbele rechtsgrondslag 
krijgen. De huidige REPG biedt in Europa ruimte voor aparte markten met verschillende 
berekeningsmethoden en inspectievereisten die de fabrikanten ervan weerhouden om aan de 
voorschriften beantwoordende producten in heel Europa op de markt te brengen. Derhalve is 
het noodzakelijk om in heel Europa op basis van de internemarktbenadering (artikel 95) één 
uniforme berekeningsmethode met objectieve variabelen in te voeren, teneinde rekening te 
kunnen houden met regionale klimaatverschillen.
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Amendement 53
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1, en artikel 95, junctis de 
artikelen 3 en 4 en de bijlagen I en II,

Or. en

Motivering

Dubbele wetgeving voor gebouwen en producten voor de bouw moet worden voorkomen 
omdat hiervoor reeds een complexe wettelijke regeling geldt, waarmee alle energie-
etiketteringsaspecten reeds geregeld zijn of binnenkort geregeld zullen worden. 

Bouwproducten worden te allen tijde beschouwd in relatie tot hun bestemming. Hun 
prestaties (op terreinen als veiligheid, milieu, mechanica, brandveiligheid, akoestiek, energie-
efficiëntie) hangen af van de manier waarop ze in het desbetreffende bouwwerk aangebracht 
zijn. Als de producten op de verkeerde wijze worden aangebracht gaat hun energie-efficiëntie 
verloren.

Amendement 54
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, inzonderheid op 
artikel 175, lid 1, en artikel 95, juncto de 
artikelen 3 en 4 en de bijlagen I en II,

Or. pl

Motivering

Energie-efficiëntie vormt een belangrijk onderdeel van het milieubeleid. Om gebruik te 
kunnen maken van moderne technologie en het belang ervan te handhaven of deze op grotere 
schaal in te voeren in de economie, heeft de REPG een dubbele rechtsgrondslag nodig. Dit 
zal bijdragen tot het bereiken van de doelstelling inzake de vermindering van het 
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energieverbruik en de beperking van emissies. Er dient in Europa een uniforme 
berekeningsmethode met objectieve variabelen te worden ingevoerd, die rekening houdt met 
regionale klimatologische verschillen, op basis van eenzelfde marktbeleid (artikel 95). Een 
efficiënte energiebesparing kan worden bereikt door het concept van één markt te bevorderen.

Amendement 55
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vermindering van het 
energieverbruik in de bouwsector is een 
belangrijk onderdeel van de maatregelen 
die nodig zijn om de broeikasgasemissies 
te doen dalen en om te voldoen aan het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en aan de Europese en 
internationale verbintenissen om de 
broeikasgasemissies na 2012 verder te 
doen afnemen. Het speelt ook een 
belangrijke rol bij het versterken van de 
energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkelingen en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

(3) Aangezien 40% van het totale 
energieverbruik in de EU voor rekening 
van gebouwen komt, is een vermindering 
van het energieverbruik in de 
gebouwensector een belangrijk onderdeel 
van de maatregelen die nodig zijn om de 
energie-afhankelijkheid de 
broeikasgasemissies en de EU te doen 
dalen. Tezamen met een sterker gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen zullen 
de maatregelen ter vermindering van het 
energieverbruik in de EU de Unie in staat 
stellen te voldoen aan het Protocol van 
Kyoto bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC) en haar 
langetermijnstreven de aardopwarming 
onder de 2 graden Celsius te houden. Een 
vermindering van het energieverbruik en 
een sterker gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen spelen ook een 
belangrijke rol bij het versterken van de 
energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkelingen en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

Or. en
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Amendement 56
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vermindering van het 
energieverbruik in de bouwsector is een 
belangrijk onderdeel van de maatregelen 
die nodig zijn om de broeikasgasemissies 
te doen dalen en om te voldoen aan het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en aan de Europese en 
internationale verbintenissen om de 
broeikasgasemissies na 2012 verder te 
doen afnemen. Het speelt ook een 
belangrijke rol bij het versterken van de 
energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkelingen en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

(3) Een vermindering van het 
energieverbruik, naast het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, in de 
gebouwensector is een belangrijk 
onderdeel van de maatregelen die nodig 
zijn om de broeikasgasemissies te doen 
dalen en om te voldoen aan het Protocol 
van Kyoto bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC) en aan de 
het streven van de Gemeenschap om de 
totale uitstoot van broeikasgassen tegen 
2020 met 20% te verlagen ten opzichte 
van het peil van 1990, en met 30% in het 
geval van een internationale 
overeenkomst. Een vermindering van het 
energieverbruik en een sterker gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen spelen
ook een belangrijke rol bij het versterken 
van de energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkelingen en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft betrekking op de ‘energie-efficiëntie’ van gebouwen. Evenwel worden in de 
bestaande richtlijn alleen energieprestaties als eis gedefinieerd, terwijl het belangrijke aspect 
van de bevoorrading veronachtzaamd wordt. Bij de huidige herschikking van de REPG dient 
hier verbetering in te worden gebracht door voor een betere koppeling te zorgen tussen de 
positieve effecten van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen. Ten behoeve van 
de samenhang met andere recente EU-wetgeving en ter precisering moeten de 
communautaire doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
worden vermeld.
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Amendement 57
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Een vermindering van het 
energieverbruik in de bouwsector is een 
belangrijk onderdeel van de maatregelen 
die nodig zijn om de broeikasgasemissies 
te doen dalen en om te voldoen aan het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en aan de Europese en 
internationale verbintenissen om de 
broeikasgasemissies na 2012 verder te 
doen afnemen. Het speelt ook een 
belangrijke rol bij het versterken van de 
energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van technologische 
ontwikkelingen en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling, met name in 
plattelandsgebieden.

(3) Een vermindering van het 
energieverbruik per eenheid in de 
bouwsector door de efficiëntie van het 
energieverbruik te verhogen is een 
belangrijk onderdeel van de maatregelen 
die nodig zijn om de broeikasgasemissies 
te doen dalen en om te voldoen aan het 
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake de strijd 
tegen de klimaatverandering en aan de 
Europese en internationale verbintenissen 
om de broeikasgasemissies na 2012 verder 
te doen afnemen. Het speelt ook een 
belangrijke rol bij het versterken van de 
energievoorzieningszekerheid, het 
bevorderen van innovatieve 
energietechnologieën en technologische 
ontwikkelingen, het vormgeven van 
investeringen en het scheppen van 
werkgelegenheid en kansen voor regionale 
ontwikkeling.

Or. pl

Motivering

Een toename van de efficiëntie van het energieverbruik leidt tot een vermindering van het 
energieverbruik per eenheid. Dit geldt uiteraard niet alleen voor plattelandsgebieden.

Amendement 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Om de doelstelling van 20% minder 
energieverbruik in de Gemeenschap tegen 
2020 te bereiken, is tijdens de Europese 

(5) Om de doelstelling van 20% minder 
energieverbruik in de Gemeenschap tegen 
2020 te bereiken, is tijdens de Europese 
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Raad van maart 2007 gewezen op de 
behoefte om de energie-efficiëntie in de 
Gemeenschap te doen toenemen en is 
aangedrongen op een grondige en snelle 
tenuitvoerlegging van de prioriteiten uit de 
mededeling van de Commissie “Actieplan 
voor energie-efficiëntie - het potentieel 
realiseren”1. In dit actieplan is het 
significante potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen in de 
bouwsector geïdentificeerd. Het Europees 
Parlement heeft in haar resolutie van 31 
januari 2008 opgeroepen tot een 
versterking van de bepalingen van Richtlijn 
2002/91/EG.

Raad van maart 2007 gewezen op de 
behoefte om de energie-efficiëntie in de 
Gemeenschap te doen toenemen en is 
aangedrongen op een grondige en snelle 
tenuitvoerlegging van de prioriteiten uit de 
mededeling van de Commissie “Actieplan 
voor energie-efficiëntie - het potentieel 
realiseren”1. In dit actieplan is het 
significante potentieel voor 
kosteneffectieve energiebesparingen in de 
gebouwensector geïdentificeerd. Het 
Europees Parlement heeft in zijn resolutie 
van 31 januari 2008 opgeroepen tot een 
versterking van de bepalingen van Richtlijn 
2002/91/EG en heeft bij herhaling, 
laatstelijk in zijn resolutie over de tweede 
strategische toetsing van het 
energiebeleid, bepleit de doelstelling van 
een verhoging van de energie-efficiëntie 
met 20% tegen 2020 bindend te maken. 
Bovendien worden bij Besluit nr. 
.../2009/EG van het Europees Parlement 
en de Raad inzake gezamenlijke 
inspanningen, waarvoor energie-
efficiëntie in de bouw van doorslaggevend 
belang is, bindende nationale streefdoelen 
vastgesteld voor de vermindering van 
CO2-emissies buiten het ETS-kader, en 
Richtlijn 2009/.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen voorziet in de bevordering van 
energie-efficiëntie in het kader van de 
bindende doelstelling om in 2020 20 % 
van het totale energieverbruik te dekken 
met duurzame energie.

Or. en

                                               
1 COM(2006) 545 definitief.
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Amendement 59
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De Europese Raad van maart 2007 
bevestigde nogmaals dat de Gemeenschap 
zich ertoe verbindt om hernieuwbare 
energie in de hele EU te ontwikkelen. Te 
dien einde onderschreef de Raad een 
bindend streefcijfer van 20% voor het 
aandeel hernieuwbare energie tegen 2020. 
Bij Richtlijn 2009/.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen wordt een gemeenschappelijk 
kader vastgesteld voor het bevorderen van 
energie uit hernieuwbare bronnen. De 
Raad onderstreept de noodzaak om een 
factor voor hernieuwbare energie op te 
nemen in het kader van de verplichting 
om te voldoen aan de minimumvereisten 
op het gebied van energieprestatie 
overeenkomstig Richtlijn 2002/91/EG 
teneinde de vaststelling van 
minimumniveaus voor het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen in 
gebouwen in de hand te bespoedigen.

Or. en

Motivering

Richtlijn 2009/.../EG van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik 
van energie uit hernieuwbare bronnen schrijft minimumniveaus voor het gebruik van 
hernieuwbare energie in de gebouwensector voor die tegen 2015 moeten worden gerealiseerd 
en pleit ervoor een factor voor hernieuwbare energie op te nemen in de REPG.
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Amendement 60
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is nodig om concretere acties vast 
te stellen teneinde het aanzienlijke, nog 
niet gerealiseerde potentieel voor 
energiebesparingen in gebouwen te 
benutten en de grote verschillen tussen de 
resultaten van de lidstaten in deze sector te 
verminderen.

(7) Het is nodig om concretere juridische 
en technische acties vast te stellen 
teneinde het aanzienlijke, nog niet 
gerealiseerde potentieel voor 
energiebesparingen te benutten, zowel in 
afzonderlijke gebouwen als in 
gebouwencomplexen die uit woningen 
met diverse eigendomsrechten bestaan,
om de grote verschillen tussen de 
resultaten van de lidstaten in deze sector te 
verminderen.

Or. pl

Motivering

Energiebesparingen moeten in diverse soorten gebouwen worden gerealiseerd, gaande van 
lage, alleenstaande gebouwen tot grote afzonderlijke gebouwen en volledige 
gebouwencomplexen, waarbij de zeer uiteenlopende eigendomsrechten tot juridische 
problemen kunnen leiden. In eenzelfde gebouw kunnen zich immers niet alleen woningen 
bevinden die eigendom zijn van de personen die er wonen, maar ook woningen die aan de 
gemeente of aan andere natuurlijke of rechtspersonen toebehoren. Het zal bij iedere renovatie 
problemen opleveren om te bepalen wat het aandeel van de bovengenoemde eigenaars in de 
investeringen is.

Amendement 61
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en 
die behalve thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens één 
geharmoniseerde Europese
berekeningsmethode met objectieve 
variabelen, die rekening houdt met de 
regionale klimatologische veranderingen.
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zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor 
het berekenen van de energieprestaties 
mag niet enkel gebaseerd zijn op het 
seizoen waarin verwarming nodig is, 
maar moet uitgaan van de jaarlijkse 
energieprestaties van een gebouw.

Or. pl

Motivering

De wetten van de fysica zijn in heel Europa gelijk. Op lokaal niveau zijn enkel objectieve 
parameters als het aantal zonuren, het aantal dagen met een bepaalde temperatuur, ... van 
belang. Deze gegevens zijn reeds geharmoniseerd op Europees niveau. De huidige 
uitvoeringsmaatregelen met verschillende berekeningsmodellen vormen de facto een 
belemmering voor de handel, niet enkel tussen de lidstaten, maar ook tussen regio's. De keuze 
voor één enkele methode maakt het mogelijk om de gegevens op alle niveaus te vergelijken en 
om verwarring, zoals naar aanleiding van de huidige REPG is ontstaan, te vermijden.

Amendement 62
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en  regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en
die behalve thermische kenmerken  ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen , passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht  en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een op 
communautair niveau geharmoniseerde 
methode met variabele doeleinden die 
behalve klimatologische verschillen tussen 
landen en thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen , passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht  en het ontwerp 
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berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw.

van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw.

Or. it

Motivering

De berekeningsmethode moet overal in de Gemeenschap dezelfde zijn.

Amendement 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal
niveau mag worden gedifferentieerd, en 
die behalve thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen , passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw.

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens één 
uniforme Europese berekeningsmethode 
met objectieve variabelen die rekening 
houdt met regionale klimaatverschillen en 
die behalve thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming, 
ventilatie en airconditioning, de toepassing 
van hernieuwbare energiebronnen , 
passieve verwarmings- en 
koelingselementen, zonwering, geschikt 
daglicht en het ontwerp van het gebouw. 
De methodologie voor het berekenen van 
de energieprestaties mag niet enkel 
gebaseerd zijn op het seizoen waarin 
verwarming nodig is, maar moet uitgaan 
van de jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw.

Or. en

Motivering

Natuurkundige wetten zijn universeel geldig. Op lokaal niveau zijn alleen objectieve 
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parameters, zoals het aantal zonuren en graaddagen, van belang, en de gegevens zijn reeds 
gestandaardiseerd op Europees niveau. De huidige uitvoeringsmaatregelen met 
uiteenlopende berekeningsmethoden vormen feitelijke belemmeringen voor de handel. Een 
uniforme methode maakt vergelijkingen op alle niveaus mogelijk. 

Luchtkwaliteit in gesloten ruimten is geen actieve factor. De term ‘installaties voor ventilatie’ 
beschrijft beter waar het om gaat en draagt ook bij tot de onderscheiding tussen 
airconditioning- en ventilatiesystemen.

Amendement 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en 
die behalve thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen , passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw. 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
uniforme methode, zoals die bijvoorbeeld 
is neergelegd in EN 15193 
“Energieprestatie van gebouwen -
Energie-eisen voor verlichting”, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
airconditioning, verlichtingssystemen, de 
toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen , passieve verwarmings- en 
koelingselementen, zonwering, 
luchtkwaliteit in gesloten ruimten, 
geschikte meet-, bewakings- en 
controlesystemen voor daglicht en het 
ontwerp van het gebouw. De methodologie 
voor het berekenen van de 
energieprestaties mag niet enkel gebaseerd 
zijn op het seizoen waarin verwarming 
nodig is, maar moet uitgaan van de 
jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw. De methode dient rekening te 
houden met verplichte Europese normen 
zoals EN 15193 “Energieprestatie van 
gebouwen - Energie-eisen voor 
verlichting”.

Or. en
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Amendement 65
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en
die behalve thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen , passieve 
verwarmings- en koelingselementen,
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw.

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
geharmoniseerde methode die behalve 
thermische kenmerken ook andere factoren 
in aanmerking neemt welke een steeds 
belangrijkere rol spelen, zoals installaties 
voor verwarming en airconditioning, de 
toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen , passieve verwarmings- en 
koelingselementen, zonwering, 
luchtkwaliteit in gesloten ruimten, geschikt 
daglicht en het ontwerp van het gebouw. 
De methodologie voor het berekenen van 
de energieprestaties mag niet enkel 
gebaseerd zijn op het seizoen waarin 
verwarming nodig is, maar moet uitgaan 
van de jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw. De methodologie moet bovendien 
worden gebaseerd op de Europese
normalisatiewerkzaamheden in het kader 
van mandaat M/343, teneinde een 
fragmentatie van de Europese markt te 
voorkomen.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou tot een fragmentatie van de markt leiden. Ten behoeve van 
vergelijkbaarheid moet een Europese norm worden ontwikkeld.



AM\768653NL.doc 15/103 PE420.139v01-00

NL

Amendement 66
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw. 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen, 
warmteterugwinning, zoneregeling, de 
toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen, passieve verwarmings- en 
koelingselementen, zonwering, 
luchtkwaliteit in gesloten ruimten, geschikt 
daglicht en het ontwerp van het gebouw. 
De methodologie voor het berekenen van 
de energieprestaties mag niet enkel 
gebaseerd zijn op het seizoen waarin 
verwarming nodig is, maar moet uitgaan 
van de jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw.

Or. en

Motivering

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Amendement 67
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw. 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht, het gebruik van 
de meest effectieve isolatiematerialen en 
het ontwerp van het gebouw. De 
methodologie voor het berekenen van de 
energieprestaties mag niet enkel gebaseerd 
zijn op het seizoen waarin verwarming 
nodig is, maar moet uitgaan van de 
jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw. 

Or. en

Motivering

Het belang van de meest effectieve isolatiematerialen lijkt in deze richtlijn op de achtergrond 
te geraken, terwijl het om een van de belangrijkste factoren gaat waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de berekening van energie-efficiëntie.

Amendement 68
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
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methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en
die behalve thermische kenmerken ook 
andere factoren in aanmerking neemt 
welke een steeds belangrijkere rol spelen, 
zoals installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw. 

methode die behalve thermische 
kenmerken ook andere factoren in 
aanmerking neemt welke een steeds 
belangrijkere rol spelen, zoals installaties 
voor verwarming, ventilatie en 
airconditioning, verlichtingssystemen, de 
toepassing van hernieuwbare 
energiebronnen, passieve verwarmings- en 
koelingselementen, zonwering, 
luchtkwaliteit in gesloten ruimten, geschikt 
daglicht en het ontwerp van het gebouw. 
De methodologie voor het berekenen van 
de energieprestaties mag niet enkel 
gebaseerd zijn op het seizoen waarin 
verwarming nodig is, maar moet uitgaan 
van de jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw.

Or. en

Motivering

De methode voor het bepalen van de energieprestaties van gebouwen dient ondubbelzinnig en 
uniform te zijn en moet worden gebaseerd op bestaande geharmoniseerde Europese normen 
(CEN). Dit zou een sterkere harmonisatie van de bouwsector en een betere vergelijkbaarheid 
van de energie-efficiëntie van gebouwen in de hele EU tot gevolg hebben.

Met behulp van de term ‘ventilatie’ kan duidelijker worden onderscheiden tussen 
airconditioning- en ventilatiesystemen, die in de meeste woongebouwen gescheiden systemen 
vormen.

Amendement 69
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en  regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en  regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
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airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw.

airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht, 
isolatiesystemen en het ontwerp van het 
gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw. In deze 
berekeningsmethodologie moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen het 
gedeelte “bouwschil” en het gedeelte 
“technisch bouwsysteem”. 

Or. fr

Motivering

De isolatiesystemen zijn een functie van de diverse delen van de bouwschil (dak, muren, 
vloeren, plafonds, vensters, warmtebruggen, enzovoort) en van doorslaggevend belang voor 
de energieprestatie van het gebouw. In de methodologie voor het berekenen van de 
energieprestatie moet het voorgestelde onderscheid worden gemaakt, omdat een zo correct 
mogelijke bepaling van het gedeelte “technisch bouwsysteem” alleen mogelijk is indien dit 
gedeelte gezien wordt in functie van de thermische isolatie van het gebouw. Hoe beter de 
isolatie van een gebouw, des te geringer de behoefte aan een enorm technisch systeem. 

Amendement 70
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
vergelijkende methode, die op nationaal en 
regionaal niveau mag worden 
gedifferentieerd, en die behalve thermische 
kenmerken ook andere factoren in 
aanmerking neemt welke een steeds 
belangrijkere rol spelen, zoals installaties 
voor verwarming en airconditioning, de 
toepassing van hernieuwbare 
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verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw. 

energiebronnen, passieve verwarmings- en 
koelingselementen, zonwering, 
luchtkwaliteit in gesloten ruimten, geschikt 
daglicht en het ontwerp van het gebouw. 
De methodologie voor het berekenen van 
de energieprestaties mag niet enkel 
gebaseerd zijn op het seizoen waarin 
verwarming nodig is, maar moet uitgaan 
van de jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw.

Or. en

Motivering

Aangezien de lidstaten verschillende meeteenheden hanteren kunnen zij de energie-efficiëntie 
van hun gebouwen niet vergelijken.

Amendement 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, luchtkwaliteit in gesloten 
ruimten, geschikt daglicht en het ontwerp 
van het gebouw. De methodologie voor het 
berekenen van de energieprestaties mag 
niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen 
waarin verwarming nodig is, maar moet 
uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties 
van een gebouw.

(9) De energieprestaties van gebouwen 
dienen te worden berekend volgens een 
methode, die op nationaal en regionaal 
niveau mag worden gedifferentieerd, en die 
behalve thermische kenmerken ook andere 
factoren in aanmerking neemt welke een 
steeds belangrijkere rol spelen, zoals 
installaties voor verwarming, ventilatie en 
airconditioning, de toepassing van 
hernieuwbare energiebronnen, passieve 
verwarmings- en koelingselementen, 
zonwering, geschikt daglicht en het 
ontwerp van het gebouw. De methodologie 
voor het berekenen van de
energieprestaties mag niet enkel gebaseerd 
zijn op het seizoen waarin verwarming 
nodig is, maar moet uitgaan van de 
jaarlijkse energieprestaties van een 
gebouw.

Or. en
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Motivering

‘Luchtkwaliteit in gesloten ruimten’ is een resultaat van en geen actieve factor voor passieve 
verwarmings- en koelingselementen of verwarmings- en airconditioninginstallaties. 
Bovendien is de term ‘luchtkwaliteit in gesloten ruimten’ niet gedefinieerd, noch wordt hij in 
de rest van de richtlijn gebruikt. De term ‘installaties voor ventilatie’ beschrijft beter waar 
het om gaat en draagt ook bij tot de onderscheiding tussen airconditioning- en 
ventilatiesystemen, die in de meeste woongebouwen gescheiden systemen vormen.

Amendement 72
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een 
kostenoptimaal evenwicht tussen de 
gedane investeringen en de energiekosten 
die worden bespaard tijdens de volledige 
levensduur van het gebouw. Er dient te 
worden voorzien in de mogelijkheid om de 
lidstaten hun minimumeisen voor 
gebouwen op gezette tijden te laten 
evalueren met betrekking tot de 
vooruitgang van de techniek.

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Er moet voor worden gezorgd 
dat de lidstaten hun minimumeisen voor 
gebouwen op gezette tijden kunnen laten 
evalueren met betrekking tot de 
vooruitgang van de techniek.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verplichting dat de lidstaten hun minimumeisen inzake 
energieprestaties van gebouwen uiterlijk 2017 moeten aanpassen aan de in overeenstemming 
met een voorgeschreven uniforme berekeningsmethode bepaalde ‘kostenoptimale 
minimumeisen’ druist in tegen het subsidiariteitsbeginsel. Niets wijst erop dat het doel van de 
herschikking van de gebouwenrichtlijn (verhoging van de energie-efficiëntie van gebouwen) 
niet in voldoende mate door de lidstaten zou kunnen worden verwezenlijkt.



AM\768653NL.doc 21/103 PE420.139v01-00

NL

Amendement 73
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een kostenoptimaal 
evenwicht tussen de gedane investeringen 
en de energiekosten die worden bespaard 
tijdens de volledige levensduur van het 
gebouw Er dient te worden voorzien in de 
mogelijkheid om de lidstaten hun 
minimumeisen voor gebouwen op gezette 
tijden te laten evalueren met betrekking tot 
de vooruitgang van de techniek.

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een kostenoptimaal 
evenwicht tussen de gedane investeringen 
en de energie-, milieu- en andere 
maatschappelijke externe kosten die 
worden bespaard tijdens de volledige 
levensduur van het gebouw. Er dient te 
worden voorzien in de mogelijkheid om de 
lidstaten hun minimumeisen voor 
gebouwen op gezette tijden te laten 
evalueren met betrekking tot de 
vooruitgang van de techniek.

Or. en

Motivering

Bij de berekening van het kostenoptimaal evenwicht moet rekening worden gehouden met 
kosten en voordelen voor het milieu, bijvoorbeeld wat betreft de klimaatverandering.

Amendement 74
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een kostenoptimaal 
evenwicht tussen de gedane investeringen 
en de energiekosten die worden bespaard 
tijdens de volledige levensduur van het 
gebouw Er dient te worden voorzien in de 
mogelijkheid om de lidstaten hun 
minimumeisen voor gebouwen op gezette 

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een kostenoptimaal 
evenwicht tussen de gedane investeringen 
en de energie- en externe kosten die 
worden bespaard tijdens de volledige 
levensduur van het gebouw. Er dient te 
worden voorzien in de mogelijkheid om de 
lidstaten hun minimumeisen voor 
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tijden te laten evalueren met betrekking tot 
de vooruitgang van de techniek.

gebouwen op gezette tijden te laten 
evalueren met betrekking tot de 
vooruitgang van de techniek.

Or. en

Motivering

De bespaarde milieukosten zijn van het hoogte belang en moeten eveneens in aanmerking 
worden genomen.

Amendement 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een kostenoptimaal 
evenwicht tussen de gedane investeringen 
en de energiekosten die worden bespaard 
tijdens de volledige levensduur van het 
gebouw Er dient te worden voorzien in de 
mogelijkheid om de lidstaten hun 
minimumeisen voor gebouwen op gezette 
tijden te laten evalueren met betrekking 
tot de vooruitgang van de techniek.

(10) De lidstaten moeten minimumeisen 
voor de energieprestaties van gebouwen 
vaststellen. Die vereisten moeten worden 
bepaald met het oog op een optimale 
kosten-batenbalans tussen de gedane 
investeringen en de energiekosten die 
worden bespaard tijdens de volledige 
levensduur van het gebouw. 

Or. en

Motivering

Er moet voor een eerlijke kosten-batenanalyse worden gezorgd; er mag niet alleen naar de 
kosten worden gekeken, maar er moet rekening worden gehouden met alle 
sociaaleconomische pluspunten en voordelen voor het milieu.
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Amendement 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie werkt een 
vergelijkende methodologie uit voor de 
berekening van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties. De lidstaten maken van 
deze vergelijkende methodologie gebruik 
om de resultaten te vergelijken met de
minimumeisen inzake energieprestaties die 
zij hebben vastgesteld. Zij delen de 
resultaten van deze vergelijking en de 
gegevens die werden gebruikt om tot deze 
resultaten te komen, regelmatig mee aan de 
Commissie. Dit zal de Commissie in staat 
stellen de vooruitgang van de lidstaten wat 
betreft het bereiken van de kostenoptimale 
niveaus van minimumeisen inzake 
energieprestaties te beoordelen en er 
verslag over uit te brengen. Na een 
overgangsperiode dienen de lidstaten deze 
vergelijkende methodologie te gebruiken
wanneer zij hun minimumeisen inzake 
energieprestaties herzien.

(12) De Commissie werkt een uniforme
methodologie uit voor de berekening van 
de kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties. 
Deze methodologie moet aansluiten bij de 
methodologie die wordt gehanteerd in de 
Gemeenschapswetgeving die van 
toepassing is op de prestatievereisten voor 
de producten, onderdelen en technische 
bouwsystemen waaruit het gebouw is 
samengesteld. De lidstaten maken van 
deze uniforme methodologie gebruik om 
minimumeisen inzake energieprestaties 
vast te stellen. Zij delen de resultaten van 
deze berekening en de gegevens die 
werden gebruikt om tot deze resultaten te 
komen, regelmatig mee aan de Commissie. 
Dit zal de Commissie in staat stellen de 
vooruitgang van de lidstaten wat betreft het 
bereiken van de kostenoptimale niveaus 
van minimumeisen inzake energieprestaties 
te beoordelen en er verslag over uit te 
brengen. De lidstaten passen deze 
methodologie toe wanneer zij hun 
minimumeisen inzake energieprestaties 
herzien en bepalen.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet voor de nodige samenhang met de bestaande wetgeving zorgen. 

Er moet een uniforme berekeningsmethode met objectieve variabelen komen die rekening 
houdt met regionale verschillen en die gebaseerd is op een internemarktbenadering in plaats 
van op een vergelijkende methodologie.
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Amendement 77
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie werkt een 
vergelijkende methodologie uit voor de 
berekening van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties. De lidstaten maken van 
deze vergelijkende methodologie gebruik 
om de resultaten te vergelijken met de 
minimumeisen inzake energieprestaties die 
zij hebben vastgesteld. Zij delen de 
resultaten van deze vergelijking en de 
gegevens die werden gebruikt om tot deze 
resultaten te komen, regelmatig mee aan de 
Commissie. Dit zal de Commissie in staat 
stellen de vooruitgang van de lidstaten wat 
betreft het bereiken van de kostenoptimale 
niveaus van minimumeisen inzake 
energieprestaties te beoordelen en er 
verslag over uit te brengen. Na een 
overgangsperiode dienen de lidstaten deze 
vergelijkende methodologie te gebruiken 
wanneer zij hun minimumeisen inzake 
energieprestaties herzien.

(12) De Commissie werkt een 
geharmoniseerde methodologie uit voor de 
berekening van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties die van toepassing zijn 
op technische bouwsystemen waaruit het 
gebouw bestaat en onderdelen daarvan. 
De lidstaten maken van deze 
geharmoniseerde methodologie gebruik 
om de minimumeisen inzake 
energieprestaties vast te stellen. Zij delen 
de resultaten van deze vergelijking en de 
gegevens die werden gebruikt om tot deze 
resultaten te komen, regelmatig mee aan de 
Commissie. Dit zal de Commissie in staat 
stellen de vooruitgang van de lidstaten wat 
betreft het bereiken van de kostenoptimale 
niveaus van minimumeisen inzake 
energieprestaties te beoordelen en er 
verslag over uit te brengen. Na een 
overgangsperiode dienen de lidstaten deze 
geharmoniseerde methodologie te 
gebruiken wanneer zij hun minimumeisen 
inzake energieprestaties herzien.

Or. en

Amendement 78
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De Commissie werkt een 
vergelijkende methodologie uit voor de 
berekening van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 

(12) De Commissie werkt richtsnoeren uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties. De lidstaten nemen deze 
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energieprestaties. De lidstaten maken van 
deze vergelijkende methodologie gebruik 
om de resultaten te vergelijken met de 
minimumeisen inzake energieprestaties die 
zij hebben vastgesteld. Zij delen de 
resultaten van deze vergelijking en de 
gegevens die werden gebruikt om tot deze 
resultaten te komen, regelmatig mee aan de 
Commissie. Dit zal de Commissie in staat 
stellen de vooruitgang van de lidstaten wat 
betreft het bereiken van de kostenoptimale 
niveaus van minimumeisen inzake 
energieprestaties te beoordelen en er 
verslag over uit te brengen. Na een 
overgangsperiode dienen de lidstaten deze 
vergelijkende methodologie te gebruiken 
wanneer zij hun minimumeisen inzake 
energieprestaties herzien.

richtsnoeren bij de berekening in 
aanmerking en vergelijken de resultaten
van de berekening met de minimumeisen 
inzake energieprestaties die zij hebben 
vastgesteld. Zij delen de resultaten van 
deze vergelijking en de gegevens die 
werden gebruikt om tot deze resultaten te 
komen, regelmatig mee aan de Commissie. 
Dit zal de Commissie in staat stellen de 
vooruitgang van de lidstaten wat betreft het 
bereiken van de kostenoptimale niveaus 
van minimumeisen inzake energieprestaties 
te beoordelen en er verslag over uit te 
brengen.

Or. de

Motivering

In sommige landen zijn reeds methoden voor de berekening van kostenoptimale 
minimumeisen ontwikkeld. Door de invoering van een uniforme vergelijkende methodologie 
zouden voor deze lidstaten hoge administratieve kosten ontstaan indien hun bestaande 
berekeningsmethoden met de achteraf door de Europese Commissie voorgeschreven 
vergelijkende methode in overeenstemming zou moeten worden gebracht Het is twijfelachtig 
of een geharmoniseerde aanpak meerwaarde heeft voor de verhoging van de energie-
efficiëntie.

Amendement 79
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gebouwen zijn van invloed op het 
energieverbruik op lange termijn en
nieuwe gebouwen zouden daarom moeten 
voldoen aan minimumeisen inzake 
energieprestaties die zijn aangepast aan het 
plaatselijke klimaat. Aangezien de 
mogelijke toepassing van alternatieve 
systemen van energievoorziening in het 

(13) Gebouwen zijn van grote invloed op 
het energieverbruik op lange termijn. 
Gezien de lange renovatiecyclus van 
bestaande gebouwen zouden nieuwe 
gebouwen en bestaande gebouwen die 
ingrijpend worden gerenoveerd, daarom 
moeten voldoen aan minimumeisen inzake 
energieprestaties die zijn aangepast aan het 
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algemeen niet volledig wordt onderzocht, 
moet de technische, ecologische en 
economische haalbaarheid van alternatieve 
systemen van energievoorziening worden 
nagegaan, ongeacht de grootte van het 
gebouw.

plaatselijke klimaat. Aangezien de 
mogelijke toepassing van alternatieve 
systemen van energievoorziening in het 
algemeen niet volledig wordt onderzocht, 
moet de technische, ecologische en 
economische haalbaarheid van alternatieve 
systemen van energievoorziening worden 
nagegaan, ongeacht de grootte van het 
gebouw en ongeacht de vraag of het 
nieuw is.

Or. en

Motivering

Daar de lengte van de renovatiecyclus voor bestaande gebouwen rond 25 jaar bedraagt, zou 
de verplichting tot het gebruik van hernieuwbare energiesystemen of warmtekrachtkoppeling 
slechts een beperkt effect sorteren indien bestaande gebouwen ervan zouden worden 
uitgesloten. Gezien het feit dat bestaande gebouwen 95% van het totale gebouwenbestand 
uitmaken, zou dit een gemiste kans betekenen.

Amendement 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gebouwen zijn van invloed op het 
energieverbruik op lange termijn en nieuwe 
gebouwen zouden daarom moeten voldoen 
aan minimumeisen inzake energieprestaties 
die zijn aangepast aan het plaatselijke 
klimaat. Aangezien de mogelijke 
toepassing van alternatieve systemen van 
energievoorziening in het algemeen niet 
volledig wordt onderzocht, moet de 
technische, ecologische en economische 
haalbaarheid van alternatieve systemen van 
energievoorziening worden nagegaan, 
ongeacht de grootte van het gebouw. 

(13) Gebouwen zijn van invloed op het 
energieverbruik op lange termijn en nieuwe 
gebouwen zouden daarom moeten voldoen 
aan minimumeisen inzake energieprestaties 
die zijn aangepast aan het plaatselijke 
klimaat. Aangezien de mogelijke 
toepassing van alternatieve systemen van 
energievoorziening in het algemeen niet 
volledig wordt onderzocht, moet de 
technische, ecologische en economische 
haalbaarheid van alternatieve systemen van 
energievoorziening worden nagegaan, 
volgens het beginsel dat er eerst voor moet 
worden gezorgd dat de energiebehoefte 
voor verwarming en koeling tot een 
minimaal kostenoptimaal niveau wordt 
teruggebracht, ongeacht de grootte van het 
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gebouw.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat het CO2-besparingspotentieel, de bevoorradingszekerheid en andere 
voordelen van alternatieve energievoorzieningssystemen in gebouwen worden gerealiseerd. 
Vanwege de zeer hoge kosteneffectiviteit en het hoge rendement van investeringen in energie-
efficiëntie moet er eerst voor worden gezorgd dat de energievraag zover mogelijk en op een 
verantwoorde manier wordt teruggedrongen. De energievraag dient zoveel mogelijk te 
worden gereduceerd op kostenoptimale wijze. Zo kunnen de economische besparingen die 
hogere energie-efficiëntie oplevert, ook worden gebruikt voor investeringen in alternatieve 
energievoorzieningen.

Amendement 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Gebouwen zijn van invloed op het 
energieverbruik op lange termijn en nieuwe 
gebouwen zouden daarom moeten voldoen 
aan minimumeisen inzake energieprestaties 
die zijn aangepast aan het plaatselijke 
klimaat. Aangezien de mogelijke 
toepassing van alternatieve systemen van 
energievoorziening in het algemeen niet 
volledig wordt onderzocht, moet de 
technische, ecologische en economische 
haalbaarheid van alternatieve systemen 
van energievoorziening worden nagegaan, 
ongeacht de grootte van het gebouw. 

(13) Gebouwen zijn van invloed op het 
energieverbruik op lange termijn en nieuwe 
gebouwen zouden daarom moeten voldoen 
aan minimumeisen inzake energieprestaties 
die zijn aangepast aan het plaatselijke 
klimaat. Aangezien de mogelijke 
toepassing van alternatieve systemen van 
energievoorziening in het algemeen niet 
volledig wordt onderzocht, moeten
alternatieve systemen van 
energievoorziening worden overwogen 
voor nieuwe en bestaande gebouwen, 
ongeacht hun grootte.

Or. en
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Amendement 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Ingrijpende renovaties van bestaande 
gebouwen vormen, ongeacht hun omvang, 
een goede gelegenheid om kosteneffectieve 
maatregelen te nemen ter verbetering van 
de energieprestaties. Met het oog op de 
kosteneffectiviteit moet het mogelijk zijn 
de minimumeisen inzake energieprestaties 
te beperken tot de gerenoveerde delen, die 
het meest relevant zijn voor de 
energieprestaties van het gebouw. 

(14) Ingrijpende renovaties van bestaande 
gebouwen vormen, ongeacht hun omvang, 
een goede gelegenheid om kosteneffectieve 
maatregelen te nemen ter verbetering van 
de energieprestaties van het gehele 
gebouw. Door eisen voor kosteneffectieve 
maatregelen vast te leggen wordt 
gewaarborgd dat er geen obstakels 
ontstaan waardoor ingrijpende renovaties 
onaantrekkelijk worden.

Or. en

Amendement 83
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Ingrijpende renovaties van bestaande 
gebouwen vormen, ongeacht hun omvang, 
een goede gelegenheid om kosteneffectieve 
maatregelen te nemen ter verbetering van 
de energieprestaties. Met het oog op de 
kosteneffectiviteit moet het mogelijk zijn 
de minimumeisen inzake energieprestaties 
te beperken tot de gerenoveerde delen, die 
het meest relevant zijn voor de 
energieprestaties van het gebouw.

(14) Ingrijpende renovaties van bestaande 
gebouwen van meer dan 250 m2 kunnen, 
voor zover dit technisch en juridisch 
mogelijk is, een goede gelegenheid vormen 
om kosteneffectieve maatregelen te nemen 
ter verbetering van de energieprestaties. 
Met het oog op de kosteneffectiviteit moet 
het mogelijk zijn de minimumeisen inzake 
energieprestaties te beperken tot de 
gerenoveerde delen, die het meest relevant 
zijn voor de energieprestaties van het 
gebouw.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie houdt geen rekening met het feit dat met name in steden, waar 
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de grenzen van een gebouw vaak met de grenzen van het perceel samenvallen, bijvoorbeeld 
de isolatie van de buitenmuren alleen al om juridische redenen onmogelijk is omdat de 
rechten van de eigenaar van het belendende perceel daarbij in het geding zouden zijn. 
Derhalve moet aan de tekst worden toegevoegd dat dergelijke kosteneffectieve maatregelen 
ter verbetering van de energieprestaties van gebouwen ook technisch en juridisch mogelijk 
moet zijn.

Amendement 84
Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Uit studies is gebleken dat de 
bouwsector inefficiënt is, waardoor de 
kosten voor de eindgebruiker duidelijk 
boven het optimale kostenniveau liggen. 
Er is berekend dat de bouwkosten met 30 
à 35% zouden kunnen worden verminderd 
door de verspilling die in de meeste 
bouwprocessen en bij de meeste producten 
plaatsvindt, terug te dringen. De 
inefficiëntie in de bouwsector ondermijnt 
het doel en de opzet van deze richtlijn, 
aangezien de ongerechtvaardigd hoge
kosten voor bouw en renovatie de 
kosteneffectiviteit, en daarmee ook de 
energie-efficiëntie van de sector, 
verminderen. Met het oog op een 
behoorlijke werking van deze richtlijn 
dient de Commissie het functioneren van 
de bouwmarkt te evalueren en aan de 
lidstaten en het Europees Parlement 
verslag uit te brengen van haar 
bevindingen en aanbevelingen. De 
lidstaten dienen zich in te spannen om een 
transparant prijsbeleid in de bouw- en 
renovatiesector te waarborgen en dienen 
passende maatregelen te treffen om ten 
behoeve van nieuwe marktdeelnemers, 
met name KMO’s, belemmeringen voor de 
toegang tot de markt en tot relevante 
faciliteiten en infrastructuur weg te 
nemen.
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Or. en

Motivering

Uit studies is gebleken dat 30 à 35 % van de bouwkosten rechtstreeks verband houdt met 
verspilling in het bouw- en productieproces. ("Waste in construction projects - call for a new 
approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built Environment 
Building Economics and Management, Chalmers University of Technology, Göteborg 2007.) 
Door onnodige kosten in de bouwsector terug te dringen zouden meer renovaties kunnen 
worden uitgevoerd die de energie-efficiëntie van gebouwen verhogen, aangezien zulke 
renovaties goedkoper zouden worden voor de eindgebruiker.

Amendement 85
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Ter verhoging van de energie-
efficiëntie van huishoudelijke apparaten, 
verwarming en koeling moeten 
informatietechnologieën worden 
ontwikkeld en in gebruik worden 
genomen - met als doel een "intelligent 
gebouw".

Or. fi

Amendement 86
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 

Schrappen.
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geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. 

Or. de

Motivering

De bouw van panden met een lage of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of geen primair 
energieverbruik, die de door de lidstaten vast te stellen minimumeisen duidelijk overtreffen, 
moet vrijwillig zijn. Daarom kunnen de lidstaten zich er niet toe verplichten om voor 2020 een 
bepaald aandeel van dergelijke gebouwen in het totale gebouwenbestand te realiseren. De in 
artikel 9, lid 5, voorgestelde regeling lijkt een eerste stap te betekenen in de richting van 
rechtstreekse voorschriften van de EU met betrekking tot energiearme en energieneutrale 
huizen (subsidiariteit).

Amendement 87
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. 

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. De Commissie dient uiterlijk 
op 30 juni 2010 voorstellen in tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke 
methodologie voor de definitie van huizen 
met een lage of geen kooldioxide-uitstoot 
en een laag of geen primair 
energieverbruik, waarbij rekening dient te 
worden gehouden met regionale 
weersomstandigheden. De Commissie, de 
Europese Investeringsbank en de lidstaten 
richten uiterlijk op 30 juni 2010 een 
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Fonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie op, teneinde het 
percentage van nieuwe huizen die aan 
deze norm voldoen vóór 2020 geleidelijk 
aan te verhogen.

Or. en

Motivering

Hoewel het idee voor een gemeenschappelijke methodologie, zoals voorgesteld door de 
rapporteur, in overweging kan worden genomen, is het in dit stadium gepast om de 
beoordeling van alle technische opties voor de definitie van een dergelijke methodologie aan 
de Commissie over te laten, met name wat betreft de vraag in hoeverre deze methodologie 
bindend dient te zijn en op welke wijze het subsidiariteitsbeginsel moet worden nageleefd. 

Amendement 88
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. 

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal bestaande gebouwen met 
een lage of geen kooldioxide-uitstoot en 
een laag of geen primair energieverbruik 
en het aantal nieuwe gebouwen die 
geleidelijk aan worden geconstrueerd als 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Wanneer nieuwe gebouwen dusdanig worden geconstrueerd dat zij een lage of geen 
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kooldioxide-uitstoot en een laag of geen primair energieverbruik hebben, zal dit ertoe 
bijdragen een efficiënte energieprestatie van gebouwen te bespoedigen.

Amendement 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. 

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal bestaande gebouwen die 
energieneutraal zijn, en om te 
waarborgen dat alle nieuwe gebouwen 
uiterlijk in 2016 energieneutraal zijn.

Or. en

Amendement 90
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook een zo hoog mogelijke 
energieprestatie waarborgt. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal primaire-energieneutrale en 
energieopwekkende gebouwen; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
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Commissie. Commissie.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn moet waarborgen dat gebouwen met een zeer laag energieverbruik worden 
ontwikkeld doordat een zo hoog mogelijke energieprestatie wordt bevorderd. De hoogste 
energieprestatienormen in de gebouwensector zijn ‘energieneutraal’ en ‘energieopwekkend’.

Amendement 91
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. 

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook een zo hoog mogelijke 
energieprestatie waarborgt. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal energieopwekkende 
gebouwen; zij brengen daarover regelmatig 
verslag uit bij de Commissie.

Or. en

Motivering

Aangezien de energieprestatie van gebouwen wordt beïnvloed door zowel maatregelen aan de 
vraagkant (bv. energie-efficiëntie) als maatregelen aan de aanbodkant (bv. hernieuwbare 
energiebronnen) is een geïntegreerde aanpak nodig om voor een zo hoog mogelijke 
energieprestatie te zorgen.
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Amendement 92
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. 

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik of dat 
energie produceert; zij brengen daarover 
regelmatig verslag uit bij de Commissie.

Or. fi

Amendement 93
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie.

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor 
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een laag of 
geen eindenergieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie.

Or. de
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Motivering

Voor de consument is niet de het primair energieverbruik van belang, maar het 
eindenergieverbruik – alleen dit verbruik kan hij aan de meterstand aflezen, ongeacht de 
vraag of de gebruikte elektriciteit bijvoorbeeld uit hernieuwbare bronnen of uit kernenergie is 
opgewekt. Hetzelfde geldt voor aardgas, dat ook uit afvalstoffen kan worden geproduceerd.

Amendement 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd om naast de in deze 
richtlijn vastgestelde acties aanvullende 
maatregelen te treffen ter bevordering van 
een hogere energieprestatie van 
gebouwen. Dergelijke maatregelen 
kunnen financiële en fiscale prikkels 
omvatten voor ondernemingen, 
huiseigenaren en huurders, waaronder 
ook verlaagde BTW-tarieven voor 
renovatiediensten.

Or. en

Motivering

Gezien de veelal hoge kosten van investeringen op het gebied van energie-efficiëntie, hebben 
ondernemingen, huiseigenaren en huurders financiële steun nodig om initiële investeringen te 
kunnen doen. Dit is mogelijk via renteloze leningen aan huiseigenaren of verlaagde BTW-
tarieven op diensten in verband met energie-efficiënte renovaties. Indien verlaagde BTW-
tarieven alleen voor producten worden ingevoerd, zou dit het gebruik van ongeschoolde 
arbeidskrachten in de hand kunnen werken, waardoor de effectiviteit van de uitgevoerde 
werken zou worden ondermijnd en geen energiebesparingen gewaarborgd zou zijn.
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Amendement 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Er moet voor worden gezorgd dat 
bij de opstelling van doeltreffende 
wetgeving aandacht wordt besteed aan de 
mogelijke negatieve en schadelijke 
effecten op bepaalde toepassingsgebieden. 
Bij de omzetting en tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn dient met name rekening te 
worden gehouden met het cultureel 
erfgoed.

Or. en

Amendement 96
Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 ter) De lidstaten moeten erop toezien 
dat de regulering van de energieprijzen 
voor de consument geen verstorend effect 
sorteert waardoor prikkels tot 
energiebesparing uitblijven.

Or. en

Motivering

De regulering van de energieprijzen leidt veelal tot een hoger energieverbruik door de 
eindgebruikers en tot een verstoring van de energiemarkt. Dergelijke reguleringsmaatregelen 
moeten worden voorkomen; in plaats daarvan zijn maatregelen nodig die de consumenten 
aanmoedigen meer energie te besparen.
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Amendement 97
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. In 
het certificaat moet ook informatie worden 
verstrekt over de eigenlijke effecten van 
verwarming en koeling op de 
energiebehoeften van het gebouw, over het 
primaire energieverbruik en over de 
kooldioxode-uitstoot.

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. 
Eigenaren en huurders van 
bedrijfspanden moeten tevens worden 
verplicht informatie uit te wisselen over 
het daadwerkelijke energieverbruik, 
teneinde te waarborgen dat alle gegevens 
beschikbaar zijn om een geïnformeerde 
keuze te kunnen maken over de nodige 
verbeteringen. In het certificaat moet ook 
informatie worden verstrekt over de 
eigenlijke effecten van verwarming en 
koeling op de energiebehoeften van het 
gebouw, op het primaire energieverbruik 
en op de kooldioxode-uitstoot.

Or. en

Motivering

Eigenaren en huurders van bedrijfspanden moeten tevens worden verplicht informatie uit te 
wisselen over het daadwerkelijke energieverbruik van het gebouw of van delen daarvan, 
teneinde te waarborgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om een geïnformeerde keuze te 
kunnen maken over de nodige verbeteringen. Pas wanneer de eigenaar weet waar en hoe 
energie wordt gebruikt in het gebouw, kan hij eventuele problemen constateren en de nodige 
verbeteringen aanbrengen.

Amendement 98
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De toekomstige koper of huurder van (17) De toekomstige koper of huurder van 
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een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. In 
het certificaat moet ook informatie worden 
verstrekt over de eigenlijke effecten van 
verwarming en koeling op de 
energiebehoeften van het gebouw, over het 
primaire energieverbruik en over de 
kooldioxode-uitstoot.

een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. 
Eigenaren en huurders van 
bedrijfspanden moeten tevens worden 
verplicht informatie uit te wisselen over 
het daadwerkelijke energieverbruik, 
teneinde te waarborgen dat alle gegevens 
beschikbaar zijn om een geïnformeerde 
keuze te kunnen maken over de nodige 
verbeteringen. In het certificaat moet ook 
informatie worden verstrekt over de 
eigenlijke effecten van verwarming en 
koeling op de energiebehoeften van het 
gebouw, op het primaire energieverbruik 
en op de kooldioxode-uitstoot.

Or. en

Motivering

Eigenaren en huurders van bedrijfspanden moeten tevens worden verplicht informatie uit te 
wisselen over het daadwerkelijke energieverbruik van het gebouw of van delen daarvan, 
teneinde te waarborgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om een geïnformeerde keuze te 
kunnen maken over de nodige verbeteringen. Pas wanneer de eigenaar weet waar en hoe 
energie wordt gebruikt in het gebouw, kan hij eventuele problemen constateren en de nodige 
verbeteringen aanbrengen.

Amendement 99
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de
energieprestaties van het gebouw, alsmede 
praktisch advies over hoe die kunnen
worden verbeterd. In het certificaat moet 
ook informatie worden verstrekt over de 
eigenlijke effecten van verwarming en 

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over een optimaal 
energieverbruik van het gebouw in de 
zomer en de winter, alsmede praktisch 
advies over hoe dit verbruik kan worden 
verbeterd met behulp van geschikte 
muurisolatie. In het certificaat moet ook 
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koeling op de energiebehoeften van het 
gebouw, op het primaire energieverbruik 
en op de kooldioxide-uitstoot.

informatie worden verstrekt over de 
eigenlijke effecten van het toegepaste 
systeem voor verwarming en koeling op de 
energiebehoeften van het gebouw, op het 
primaire energieverbruik en op de
kooldioxide-uitstoot.

Or. pl

Motivering

Kopers of huurders hebben meer interesse voor het energieverbruik van een gebouw, 
voornamelijk wat energiebesparingen betreft, met name met het oog op extreme 
klimatologische omstandigheden als strenge winters en hete zomers. In het eerste geval gaat 
de isolatie warmteverlies in het gebouw tegen, in het tweede geval blijft de hitte dankzij een 
betere thermische isolatie buiten het gebouw.

Amendement 100
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. In 
het certificaat moet ook informatie worden 
verstrekt over de eigenlijke effecten van 
verwarming en koeling op de 
energiebehoeften van het gebouw, over het 
primaire energieverbruik en over de 
kooldioxode-uitstoot. 

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. In 
het certificaat moet ook informatie worden 
verstrekt over de eigenlijke effecten van 
verwarming en koeling op de 
energiebehoeften van het gebouw en het 
eindenergieverbruik.

Or. de

Motivering

Voor de consument is niet de het primair energieverbruik van belang, maar het 
eindenergieverbruik – alleen dit verbruik kan hij aan de meterstand aflezen, ongeacht de 
vraag of de gebruikte elektriciteit bijvoorbeeld uit hernieuwbare bronnen of uit kernenergie is 
opgewekt. Hetzelfde geldt voor aardgas, dat ook uit afvalstoffen kan worden geproduceerd.
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Amendement 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) In overeenstemming met de 
vereisten inzake de installatie van slimme 
meters, zoals vastgesteld bij Richtlijn 
2006/32/EG, dienen eigenaren en 
huurders te worden voorzien van 
nauwkeurige real-time informatie over 
het energieverbruik in de door hen 
gebruikte gebouwen.

Or. en

Amendement 102
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De overheid moet het goede 
voorbeeld geven en de aanbevelingen in 
het energieprestatiecertificaat binnen de 
geldigheidsperiode ervan uitvoeren. De 
lidstaten moeten in hun nationale 
plannen maatregelen opnemen om 
overheidsdiensten te stimuleren 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie in een vroeg stadium over te 
nemen en de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat binnen de 
geldigheidsperiode ervan uit te voeren. Bij 
het opstellen van de nationale plannen 
moeten de lidstaten rechtstreeks overleg 
plegen met vertegenwoordigers van lokale 
en regionale overheden.

Or. en
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Motivering

Amendement 5 van de rapporteur moet worden toegejuicht, ofschoon moet worden benadrukt 
dat de lokale en regionale overheden met bevoegdheden op het gebied van energie-efficiëntie 
moeten worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van de REPG.

Amendement 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) De overheid moet het goede 
voorbeeld geven en de aanbevelingen in 
het energieprestatiecertificaat binnen de 
geldigheidsperiode ervan uitvoeren. De 
lidstaten moeten in hun nationale 
plannen maatregelen, met inbegrip van 
financiële maatregelen, opnemen om 
overheidsdiensten te stimuleren 
verbeteringen op het gebied van energie-
efficiëntie in een vroeg stadium over te 
nemen en de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat binnen de 
geldigheidsperiode ervan uit te voeren. Bij 
het opstellen van de nationale plannen 
moeten de lidstaten de vertegenwoordigers 
van lokale en regionale overheden 
raadplegen.

Or. en

Amendement 104
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die 
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, kunnen een voorbeeldfunctie 

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die 
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, kunnen een voorbeeldfunctie 



AM\768653NL.doc 43/103 PE420.139v01-00

NL

vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 
worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen. 

vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 
worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen. Indien de lidstaten 
besluiten het gebruik van energie op te 
nemen in de certificeringsvereisten voor 
energie, kan voor een locatiegebaseerde 
aanpak worden gekozen waarbij een 
groep in dezelfde buurt gelegen gebouwen 
die door dezelfde organisatie worden 
gebruikt, op dezelfde energiemeters is 
aangesloten.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de nieuwe weg die in sommige lidstaten is ingeslagen waar de 
bekendmakingsvereisten zijn uitgebreid om zowel de energieprestaties tot uitdrukking te 
brengen als de manier waarop energie door de bewoners wordt gebruikt. Een 
locatiegebaseerde aanpak laat in dergelijke gevallen zien hoe universiteiten, ziekenhuizen of 
andere openbare locaties zijn georganiseerd, zodat een beter overzicht kan worden gegeven 
van het gehele energieverbruik en de totale koolstofvoetafdruk van de locatie.

Amendement 105
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die 
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, kunnen een voorbeeldfunctie 
vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die 
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, kunnen een voorbeeldfunctie 
vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 
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worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen. 

worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen. Indien de lidstaten 
besluiten het gebruik van energie op te 
nemen in de certificeringsvereisten voor 
energie, kan voor een locatiegebaseerde 
aanpak worden gekozen waarbij een 
groep in dezelfde buurt gelegen gebouwen 
die door dezelfde organisatie worden 
gebruikt, op dezelfde energiemeters is 
aangesloten.

Or. en

Motivering

Dit amendement verwijst naar de nieuwe weg die in sommige lidstaten is ingeslagen waar de 
bekendmakingsvereisten zijn uitgebreid om zowel de energieprestaties tot uitdrukking te 
brengen als de manier waarop energie door de bewoners wordt gebruikt. Een 
locatiegebaseerde aanpak laat in dergelijke gevallen zien hoe universiteiten, ziekenhuizen of 
andere openbare locaties zijn georganiseerd, zodat een beter overzicht kan worden gegeven 
van het gehele energieverbruik en de totale koolstofvoetafdruk van de locatie.

Amendement 106
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die 
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, kunnen een voorbeeldfunctie 
vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 
worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen. 

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die 
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, dienen een voorbeeldfunctie te 
vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 
worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen.

Or. en
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Motivering

Richtlijn 2002/91/EG betreffende de energieprestatie van gebouwen benadrukt de 
voortrekkersrol van de overheid door te onderstrepen dat zij “een voorbeeldfunctie” dient te 
vervullen. Daarnaast kent de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen een 
voorbeeldfunctie toe aan gebouwen van overheidsinstanties.

Amendement 107
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Als wordt gezorgd voor 
wederzijdse erkenning van 
energieprestatiecertificaten die zijn 
afgegeven door andere lidstaten, kan 
waarschijnlijk een grensoverschrijdende 
markt voor financiële en andere diensten 
voor de ondersteuning van energie-
efficiëntie ontstaan. Om dit mogelijk te 
maken moet de Commissie 
minimumvoorschriften voor de inhoud en 
vorm van de certificaten en voor de 
accreditering als deskundige vaststellen.

Or. en

Motivering

Meertalige certificaten voor eigenaren en huurders zullen de kosten voor de werkzaamheden 
op de vastgoedmarkt verhogen en voor problemen bij de naleving van deze bepaling zorgen. 
Indien de huurder of koper uit een exotisch land komt, kan het moeilijk worden om iemand te 
vinden die gerechtigd is de tekst van het certificaat te vertalen of de taal überhaupt machtig 
is. Zo nodig kan de toekomstige eigenaar, koper of huurder de tekst voor eigen gebruik 
vertalen.
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Amendement 108
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De laatste jaren is het aantal 
airconditioningsystemen in de Europese 
landen toegenomen. Dit veroorzaakt in 
deze landen aanzienlijke problemen op het 
gebied van piekbelasting, waardoor de 
kostprijs voor elektrische energie stijgt en 
de energiebalans in het gedrang komt. 

(19) De laatste jaren is het aantal 
airconditioningsystemen in de Europese 
landen toegenomen. Dit veroorzaakt in alle 
lidstaten aanzienlijke problemen op het 
gebied van piekbelasting, waardoor de 
kostprijs voor elektrische energie stijgt en 
de energiebalans in het gedrang komt. Er 
moet prioriteit worden verleend aan 
strategieën die bijdragen tot betere 
thermische prestaties van gebouwen 
tijdens de zomer. Met name technieken 
voor passieve koeling en in het bijzonder 
technieken die bijdragen tot het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
binnenklimaat en van het microklimaat 
rond gebouwen moeten verder worden 
ontwikkeld.

Or. de

Motivering

Juist met het oog op de algemeen verwachte klimaatopwarming in de EU heeft is het 
onverstandig dat voor de sterkst getroffen lidstaten geen prioriteit meer wordt verleend aan 
strategieën ter verbetering van de klimaatomstandigheden binnenshuis. Bovendien hebben 
gebeurtenissen in de afgelopen jaren aangetoond dat de hete zomers in de zuidelijke lidstaten 
van de EU ook gevolgen hebben voor de elektriciteitsvoorziening in Midden-Europa. 
Hierdoor wordt nog eens onderstreept dat het nodig is om maatregelen te treffen.

Amendement 109
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De laatste jaren is het aantal 
airconditioningsystemen in de Europese 
landen toegenomen. Dit veroorzaakt in 

(19) De laatste jaren is het aantal 
airconditioningsystemen in de Europese 
landen toegenomen. Dit veroorzaakt in 
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deze landen aanzienlijke problemen op het 
gebied van piekbelasting, waardoor de 
kostprijs voor elektrische energie stijgt en 
de energiebalans in het gedrang komt.

deze landen aanzienlijke problemen op het 
gebied van piekbelasting, waardoor de 
kostprijs voor elektrische energie stijgt en 
de energiebalans in het gedrang komt. Er 
moet prioriteit worden verleend aan 
strategieën die bijdragen tot betere 
thermische prestaties van gebouwen 
tijdens de zomer. Met name technieken 
voor passieve koeling en in het bijzonder 
technieken die bijdragen tot het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
binnenklimaat en van het microklimaat 
rond gebouwen moeten verder worden 
ontwikkeld.

Or. en

Motivering

De verbetering en bevordering van passieve koeltechnieken kan het gebruik van 
airconditioningsystemen terugdringen en is derhalve van belang voor de energieprestatie van 
gebouwen.

Amendement 110
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De laatste jaren is het aantal 
airconditioningsystemen in de Europese 
landen toegenomen. Dit veroorzaakt in 
deze landen aanzienlijke problemen op het 
gebied van piekbelasting, waardoor de 
kostprijs voor elektrische energie stijgt en 
de energiebalans in het gedrang komt.

(19) De laatste jaren is het aantal 
airconditioningsystemen in de Europese 
landen toegenomen. Dit veroorzaakt in 
deze landen aanzienlijke problemen op het 
gebied van piekbelasting, waardoor de 
kostprijs voor elektrische energie stijgt en 
de energiebalans in het gedrang komt. Er 
moet prioriteit worden verleend aan 
strategieën die bijdragen tot betere 
thermische prestaties van gebouwen 
tijdens de zomer. Met name technieken 
voor passieve koeling en in het bijzonder 
technieken die bijdragen tot het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
binnenklimaat en van het microklimaat 
rond gebouwen moeten verder worden 
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ontwikkeld.

Or. en

Motivering

De verbetering en bevordering van passieve koeltechnieken kan het gebruik van 
airconditioningsystemen terugdringen en is derhalve van belang voor de energieprestatie van 
gebouwen.

Amendement 111
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Een gemeenschappelijke benadering 
van de energieprestatiecertificering van 
gebouwen en van de controle van 
verwarmings- en airconditioningsystemen, 
uit te voeren door gekwalificeerd 
personeel en erkende deskundigen, wier 
onafhankelijkheid op basis van objectieve 
criteria wordt gegarandeerd, zal bijdragen 
tot gelijke voorwaarden wat betreft de 
inspanningen die in de lidstaten worden 
gedaan om energie in de gebouwensector 
te besparen en zal toekomstige eigenaars of 
gebruikers duidelijkheid verschaffen over 
de energieprestaties op de communautaire 
onroerendgoedmarkt. Om de kwaliteit van 
de energieprestatiecertificaten en van de 
controle van verwarmings- en 
airconditioningsystemen in de 
Gemeenschap te garanderen, dient in 
iedere lidstaat een controlemechanisme te 
worden opgezet.

(21) Een gemeenschappelijke benadering 
van de energieprestatiecertificering van 
gebouwen en van de controle van 
verwarmings- en airconditioningsystemen, 
uit te voeren door gekwalificeerde 
personeelsleden, wier onafhankelijkheid 
op basis van objectieve criteria wordt 
gegarandeerd, zal bijdragen tot gelijke 
voorwaarden wat betreft de inspanningen 
die in de lidstaten worden gedaan om 
energie in de gebouwensector te besparen 
en zal toekomstige eigenaars of gebruikers 
duidelijkheid verschaffen over de 
energieprestaties op de communautaire 
onroerendgoedmarkt.

Or. de

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde controlemechanisme zou voor de lidstaten kosten van 
ten minste 8 miljard euro met zich meebrengen en de administratieve lasten duidelijk 
verhogen – zonder dat de twijfels over de evenredigheid en daarmee aan de toelaatbaarheid 
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van een dergelijk controlesysteem uit de wereld zijn geholpen. 

Amendement 112
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Een gemeenschappelijke benadering 
van de energieprestatiecertificering van 
gebouwen en van de controle van 
verwarmings- en airconditioningsystemen, 
uit te voeren door gekwalificeerd 
personeel en erkende deskundigen, wier 
onafhankelijkheid op basis van objectieve 
criteria wordt gegarandeerd, zal bijdragen 
tot gelijke voorwaarden wat betreft de 
inspanningen die in de lidstaten worden 
gedaan om energie in de gebouwensector 
te besparen en zal toekomstige eigenaars of 
gebruikers duidelijkheid verschaffen over 
de energieprestaties op de communautaire 
onroerendgoedmarkt. Om de kwaliteit van 
de energieprestatiecertificaten en van de 
controle van verwarmings- en 
airconditioningsystemen in de 
Gemeenschap te garanderen, dient in 
iedere lidstaat een controlemechanisme te 
worden opgezet.

(21) Een gemeenschappelijke benadering 
van de energieprestatiecertificering van 
gebouwen en van de controle van 
verwarmings- en airconditioningsystemen, 
uit te voeren door gekwalificeerde
personeelsleden, wier onafhankelijkheid 
op basis van objectieve criteria wordt 
gegarandeerd, zal bijdragen tot gelijke 
voorwaarden wat betreft de inspanningen 
die in de lidstaten worden gedaan om 
energie in de gebouwensector te besparen 
en zal toekomstige eigenaars of gebruikers 
duidelijkheid verschaffen over de 
energieprestaties op de communautaire 
onroerendgoedmarkt.

Or. de

Motivering

De instelling van een aanvullende accrediteringsprocedure om de groep personen af te 
bakenen die gerechtigd is energiecertificaten af te geven, zou omvangrijke lasten met zich 
meebrengen en vele middelen opslokken, die dan niet meer beschikbaar zouden zijn voor 
echte klimaatbeschermingsmaatregelen. De koppeling van de bevoegdheid tot de afgifte van 
energiecertificaten aan een bepaald kwalificatieniveau, dat bv. wordt gedocumenteerd door 
bepaalde opleidingsdiploma’s, lijkt te volstaan.
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Amendement 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Indien de toegang tot of de 
uitoefening van het beroep van 
installateur gereglementeerd is, gelden de 
voorwaarden voor de erkenning van 
beroepskwalificaties zoals vastgelegd in 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties. De 
toepassing van deze richtlijn laat derhalve 
Richtlijn 2005/36/EG onverlet. In 
Richtlijn 2005/36/EG zijn eisen 
vastgesteld voor de wederzijdse erkenning 
van beroepskwalificaties, onder meer voor 
architecten, maar voorts moet ook worden 
gegarandeerd dat architecten en 
planologen in hun plannen en ontwerpen 
voldoende rekening houden met bijzonder 
energie-efficiënte technologieën. De 
lidstaten moeten ter zake duidelijke 
richtsnoeren opstellen, onverminderd de 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG en 
met name de artikelen 46 en 49.

Or. en

Motivering

De wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties zou het vrij verkeer van de relevante 
beroepsbeoefenaren over de nationale grenzen heen vergemakkelijken zonder daarbij 
beperkingen op te leggen aan de branche. Deze overweging brengt de richtlijn in 
overeenstemming met de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen.
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Amendement 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Indien de toegang tot of de 
uitoefening van het beroep van 
installateur gereglementeerd is, gelden de 
voorwaarden voor de erkenning van 
beroepskwalificaties zoals vastgelegd in 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties. De 
toepassing van deze richtlijn laat derhalve 
Richtlijn 2005/36/EG onverlet.

Or. en

Motivering

De wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties zou het vrij verkeer van de relevante 
beroepsbeoefenaren over de nationale grenzen heen vergemakkelijken zonder daarbij 
beperkingen op te leggen aan de branche. Deze overweging brengt de richtlijn in 
overeenstemming met de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 115
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van de 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van de 
gebouwen met een laag of geen 
eindenergieverbruik. Daar het maatregelen 
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primair energieverbruik. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 
5 bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

van algemene strekking betreft tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn, moeten zij worden 
vastgesteld volgens de in artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. de

Motivering

Voor de consument is niet de het primair energieverbruik van belang, maar het 
eindenergieverbruik – alleen dit verbruik kan hij aan de meterstand aflezen, ongeacht de 
vraag of de gebruikte elektriciteit bijvoorbeeld uit hernieuwbare bronnen of uit kernenergie is 
opgewekt. Hetzelfde geldt voor aardgas, dat ook uit afvalstoffen kan worden geproduceerd.

Amendement 116
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te
stellen voor het definiëren van de 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een geharmoniseerde
methodologie vast te stellen voor het 
berekenen van de kostenoptimale 
minimumeisen inzake energieprestaties en 
om gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van de 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en
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Amendement 117
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van de
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van 
energieopwekkende gebouwen. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat in Europa 40% van het energieverbruik voor rekening van de 
gebouwensector komt, zijn sterke impulsen ten behoeve van de nieuwste technologieën en de 
hoogste normen nodig om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen in de 
gebouwensector terug te dringen. Energieopwekkende gebouwen voldoen aan de hoogste 
energieprestatie-eisen in de gebouwensector.
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Amendement 118
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van de 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Daar het 
maatregelen van algemene strekking 
betreft tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn, moeten zij 
worden vastgesteld volgens de in artikel 5 
bis van Besluit 1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

(23) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid krijgen om bepaalde delen 
van het in bijlage I bedoelde algemene 
kader aan te passen aan de technische 
vooruitgang, om een methodologie vast te 
stellen voor het berekenen van de 
kostenoptimale minimumeisen inzake 
energieprestaties en om 
gemeenschappelijke principes vast te 
stellen voor het definiëren van de 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik of die energie 
produceren. Daar het maatregelen van 
algemene strekking betreft tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn, moeten zij worden vastgesteld 
volgens de in artikel 5 bis van Besluit 
1999/468/EG bepaalde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Or. fi

Amendement 119
Paul Rübig, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Aangezien 14% van het 
energieverbruik in de EU voor rekening 
komt van verlichting en gezien het feit dat 
met de modernste verlichtingssystemen 
een energiebesparing van 80% kan 
worden bereikt onder 
verlichtingsomstandigheden die in 
overeenstemming zijn met de Europese 
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normen (een nog niet ten volle benutte 
mogelijkheid om bij te dragen tot de 
verwezenlijking van de streefdoelen van 
de EU voor 2020), dient de Commissie de 
nodige stappen te nemen voor de 
goedkeuring van een richtlijn betreffende 
verlichtingsontwerp die een aanvulling 
vormt op de maatregelen en doelstellingen 
van deze richtlijn. De verhoging van de 
energie-efficiëntie door beter 
verlichtingsontwerp en de toepassing van 
energie-efficiënte lichtbronnen in 
overeenstemming met de richtlijn 
energieverbruikende producten vormt een 
significante bijdrage tot een betere 
energieprestatie van gebouwen.

Or. en

Amendement 120
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aangezien de doelstellingen om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
bevorderen niet in voldoende mate door 
de lidstaten kunnen worden gerealiseerd 
gezien de complexiteit van de bouwsector 
en aangezien de uitdagingen inzake 
energie-efficiëntie niet voldoende kunnen 
worden aangepakt via de nationale 
woningmarkt en dit, gelet op de omvang 
en de effecten van de acties, derhalve 
beter door de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, als vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag, maatregelen 
nemen. Overeenkomstig het in dat artikel 
vastgelegde evenredigheidsbeginsel, gaat
deze richtlijn niet verder dan wat voor de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
nodig is.

(24) De verwezenlijking van de 
doelstelling om de energie-efficiëntie van 
gebouwen te verbeteren kan door 
maatregelen op Gemeenschapsniveau, 
met name door een harmonisatie van de 
bepaalde vereisten worden bevorderd, 
zodat de Gemeenschap in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, als vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag, maatregelen kan 
nemen. Overeenkomstig het in dat artikel 
vastgelegde evenredigheidsbeginsel, mag
deze richtlijn niet verder gaan dan wat 
voor de verwezenlijking van die 
doelstellingen nodig is.
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Or. de

Motivering

Indien de Commissie de indruk heeft dat de lidstaten de taak niet aankunnen, is het de vraag 
hoe de Commissie deze doelstelling wil bereiken. Het subsidiariteitsbeginsel moet serieus 
worden genomen.

Amendement 121
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aangezien de doelstellingen om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
bevorderen niet in voldoende mate door de 
lidstaten kunnen worden gerealiseerd 
gezien de complexiteit van de bouwsector
en aangezien de uitdagingen inzake 
energie-efficiëntie niet voldoende kunnen 
worden aangepakt via de nationale 
woningmarkt en dit, gelet op de omvang en 
de effecten van de acties, derhalve beter 
door de Gemeenschap kan worden 
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, als vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag, maatregelen 
nemen. Overeenkomstig het in dat artikel 
vastgelegde evenredigheidsbeginsel, gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat voor de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
nodig is.

(24) Aangezien de doelstellingen om de 
energie-efficiëntie van gebouwen te 
bevorderen niet in voldoende mate door de 
lidstaten kunnen worden gerealiseerd 
gezien de complexiteit van de 
gebouwensector en aangezien de 
uitdagingen inzake energieprestaties niet 
voldoende kunnen worden aangepakt via 
de nationale woningmarkt en dit, gelet op 
de omvang en de effecten van de acties, 
derhalve beter door de Gemeenschap kan 
worden verwezenlijkt, kan de 
Gemeenschap in overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel, als vastgelegd in 
artikel 5 van het Verdrag, maatregelen 
nemen. Overeenkomstig het in dat artikel 
vastgelegde evenredigheidsbeginsel, gaat 
deze richtlijn niet verder dan wat voor de 
verwezenlijking van die doelstellingen 
nodig is.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met de rest van het voorstel.
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Amendement 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn stimuleert verbeterde 
energieprestaties van gebouwen in de 
Gemeenschap, rekening houdend met 
zowel de klimatologische en plaatselijke 
omstandigheden buiten het gebouw als met 
de eisen voor het binnenklimaat en de 
kosteneffectiviteit.

Deze richtlijn stimuleert verbeterde 
energieprestaties van gebouwen in de 
Gemeenschap, rekening houdend met 
zowel de klimatologische en plaatselijke 
omstandigheden buiten het gebouw als met 
de eisen voor het binnenklimaat en de 
kostenoptimale niveaus inzake 
energieprestaties.

Or. en

Motivering

De materie van de richtlijn moet een verwijzing bevatten naar de berekeningsmethode voor de 
vaststelling van kostenoptimale niveaus, naar minimumprestatie-eisen voor de onderdelen 
van de bouwschil en de technische bouwsystemen en naar de toepassing ervan in nieuwe en 
bestaande gebouwen. Streefdoelen met betrekking tot energieneutrale gebouwen vormen een 
belangrijk element van de herschikking. Bovendien moeten vereisten inzake opleiding, 
scholing en wederzijdse erkenning door de lidstaten van keurders van de energieprestaties 
van gebouwen en inspecteurs van verwarmings- en airconditioningsystemen worden 
opgenomen.

Amendement 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het algemeen kader voor een methode 
voor de berekening van de geïntegreerde 
energieprestaties van gebouwen en delen 
van gebouwen,

a) het algemeen kader voor een methode 
voor de berekening van de geïntegreerde 
energieprestaties van gebouwen en delen 
van gebouwen en van de onderdelen van 
de bouwschil en de technische 
bouwsystemen van gebouwen;

Or. en
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Motivering

De materie van de richtlijn moet een verwijzing bevatten naar de berekeningsmethode voor de 
vaststelling van kostenoptimale niveaus, naar minimumprestatie-eisen voor de onderdelen 
van de bouwschil en de technische bouwsystemen en naar de toepassing ervan in nieuwe en 
bestaande gebouwen. Streefdoelen met betrekking tot energieneutrale gebouwen vormen een 
belangrijk element van de herschikking. Bovendien moeten vereisten inzake opleiding, 
scholing en wederzijdse erkenning door de lidstaten van keurders van de energieprestaties 
van gebouwen en inspecteurs van verwarmings- en airconditioningsystemen worden 
opgenomen.

Amendement 124
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het algemeen kader voor een methode 
voor de berekening van de geïntegreerde 
energieprestaties van gebouwen en delen 
van gebouwen;

a) een methode voor de berekening van de 
geïntegreerde energieprestaties van 
gebouwen en delen van gebouwen;

Or. pl

Motivering

De wetten van de fysica zijn in heel Europa gelijk. Op lokaal niveau zijn enkel objectieve 
parameters als het aantal zonuren, het aantal dagen met een bepaalde temperatuur, ... van 
belang. Deze gegevens zijn reeds geharmoniseerd op Europees niveau. De huidige 
uitvoeringsmaatregelen met verschillende berekeningsmodellen vormen de facto een 
belemmering voor de handel, niet enkel tussen de lidstaten, maar ook tussen regio's. De keuze 
voor één enkele methode maakt het mogelijk om de gegevens op alle niveaus te vergelijken en 
om verwarring, zoals naar aanleiding van de huidige REPG is ontstaan, te vermijden.

Amendement 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het algemeen kader voor een methode a) de methode voor de berekening van de 
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voor de berekening van de geïntegreerde 
energieprestaties van gebouwen en delen 
van gebouwen,

geïntegreerde energieprestaties van 
gebouwen en delen van gebouwen,

Or. en

Motivering

De natuurkundige wetten zijn in heel Europa identiek. Op lokaal niveau zijn alleen objectieve 
parameters, zoals het aantal zonuren, graaddagen enzovoorts, van belang. Deze gegevens 
zijn reeds gestandaardiseerd op Europees niveau. De huidige uitvoeringsmaatregelen met 
uiteenlopende berekeningsmethoden vormen feitelijke belemmeringen voor de handel, niet 
alleen tussen verschillende lidstaten, maar ook tussen verschillende regio’s. Een uniforme 
methode maakt effectieve vergelijkingen op alle niveaus mogelijk en maakt een eind aan de 
verwarring die thans bij de toepassing van de REPG heerst.

Amendement 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de toepassing van minimumeisen voor 
de energieprestaties van bestaande 
gebouwen en delen van gebouwen die een 
ingrijpende renovatie ondergaan,

c) de toepassing van minimumeisen voor 
de energieprestaties van bestaande 
gebouwen en delen van gebouwen die een 
ingrijpende renovatie ondergaan en van de 
onderdelen van de bouwschil en de 
technische bouwsystemen van gebouwen 
wanneer deze worden vervangen of 
opnieuw worden geïnstalleerd;

Or. en

Motivering

De materie van de richtlijn moet een verwijzing bevatten naar de berekeningsmethode voor de 
vaststelling van kostenoptimale niveaus, naar minimumprestatie-eisen voor de onderdelen 
van de bouwschil en de technische bouwsystemen en naar de toepassing ervan in nieuwe en 
bestaande gebouwen. Streefdoelen met betrekking tot energieneutrale gebouwen vormen een 
belangrijk element van de herschikking. Bovendien moeten vereisten inzake opleiding, 
scholing en wederzijdse erkenning door de lidstaten van keurders van de energieprestaties 
van gebouwen en inspecteurs van verwarmings- en airconditioningsystemen worden 
opgenomen.
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Amendement 127
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor 
een toename van het aantal gebouwen 
met een lage of geen kooldioxide-uitstoot 
en een laag of geen primair 
energieverbruik;

Schrappen.

Or. de

Motivering

De bouw van panden met een lage of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of geen primair 
energieverbruik, die de door de lidstaten vast te stellen minimumeisen duidelijk overtreffen, 
moet vrijwillig zijn. Daarom kunnen de lidstaten zich er niet toe verplichten om voor 2020 een 
bepaald aandeel van dergelijke gebouwen in het totale gebouwenbestand te realiseren. De in 
artikel 9, lid 5, voorgestelde regeling lijkt een eerste stap te betekenen in de richting van 
rechtstreekse voorschriften van de EU met betrekking tot energiearme en energieneutrale 
huizen (subsidiariteit).

Amendement 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal energieneutrale 
gebouwen;

Or. en

Motivering

De materie van de richtlijn moet een verwijzing bevatten naar de berekeningsmethode voor de 
vaststelling van kostenoptimale niveaus, naar minimumprestatie-eisen voor de onderdelen 
van de bouwschil en de technische bouwsystemen en naar de toepassing ervan in nieuwe en 
bestaande gebouwen. Streefdoelen met betrekking tot energieneutrale gebouwen vormen een 
belangrijk element van de herschikking. Bovendien moeten vereisten inzake opleiding, 
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scholing en wederzijdse erkenning door de lidstaten van keurders van de energieprestaties 
van gebouwen en inspecteurs van verwarmings- en airconditioningsystemen worden 
opgenomen.

Amendement 129
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik; 

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat 40% van het totale energieverbruik in de EU voor rekening van gebouwen 
komt, gezien de klimaatcrisis en gezien het feit dat de werkgelegenheid in de EU een duw in 
de rug nodig heeft, moeten onmiddellijke en sterke beleidslijnen en maatregelen worden 
ontwikkeld ter bevordering van de best beschikbare technologieën en de hoogste normen. De 
prioriteit moet worden gelegd bij de vermindering van het totale energieverbruik in de 
gebouwensector.

Amendement 130
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

d) nationale plannen en streefdoelen om te 
zorgen voor een toename van het aantal 
energieopwekkende gebouwen; 

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat in Europa 40% van het energieverbruik voor rekening van de 
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gebouwensector komt, zijn sterke impulsen ten behoeve van de nieuwste technologieën en de 
hoogste normen nodig om de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen in de 
gebouwensector terug te dringen.

Amendement 131
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal 
energieopwekkende gebouwen en 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik;

Or. en

Motivering

Energieopwekkende gebouwen, d.w.z. gebouwen die meer energie produceren dan zij 
verbruiken, zijn reeds technisch haalbaar. Derhalve moeten deze gebouwen in dit 
herschikkingsvoorstel worden genoemd.

Amendement 132
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik of dat 
energie produceert;

Or. fi



AM\768653NL.doc 63/103 PE420.139v01-00

NL

Amendement 133
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

d) nationale plannen om te zorgen voor een 
toename van het aantal gebouwen met een 
laag of geen eindenergieverbruik;

Or. de

Motivering

Voor de consument is niet de het primair energieverbruik van belang, maar het 
eindenergieverbruik – alleen dit verbruik kan hij aan de meterstand aflezen, ongeacht de 
vraag of de gebruikte elektriciteit bijvoorbeeld uit hernieuwbare bronnen of uit kernenergie is 
opgewekt. Hetzelfde geldt voor aardgas, dat ook uit afvalstoffen kan worden geproduceerd.

Amendement 134
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de regelmatige keuring van 
verwarmings- en airconditioningsystemen 
in gebouwen;

f) de regelmatige keuring van 
verwarmings- en airconditioningsystemen 
in gebouwen en een eenmalige totale 
keuring van verwarmingsinstallaties 
waarvan de ketel ouder is dan 15 jaar;

Or. de

Motivering

Met behulp van EN 15378 kan zonder al te grote lasten een eenmalige efficiëntiecontrole 
worden uitgevoerd. Daarnaast kan voor oudere verwarmingsinstallaties een aanbeveling 
worden gedaan voor modernisering. In het licht van de reeds ver gevorderde werkzaamheden 
in het kader van EN 15378 is een schrapping van deze controle niet gerechtvaardigd.
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Amendement 135
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) onafhankelijke systemen voor de 
controle van energieprestatiecertificaten 
en keuringsverslagen.

Schrappen.

Or. de

Motivering

De verplichting om naast de voorgeschreven inspecties en de afgifte van energiecertificaten 
ook nog een onafhankelijk controlesysteem op te zetten gaat gepaard met onevenredige 
bureaucratische rompslomp. Een dergelijk controlesysteem zou middelen opslokken die beter 
kunnen worden geïnvesteerd in effectieve energiebesparingsmaatregelen in plaats van te 
worden verspild aan de ontwikkeling van nieuwe administratieve procedures.

Amendement 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) opleiding, scholing en wederzijdse 
erkenning door de lidstaten van keurders 
van de energieprestaties van gebouwen en 
inspecteurs van verwarmings- en 
airconditioningsystemen.

Or. en

Motivering

De materie van de richtlijn moet een verwijzing bevatten naar de berekeningsmethode voor de 
vaststelling van kostenoptimale niveaus, naar minimumprestatie-eisen voor de onderdelen 
van de bouwschil en de technische bouwsystemen en naar de toepassing ervan in nieuwe en 
bestaande gebouwen. Streefdoelen met betrekking tot energieneutrale gebouwen vormen een 
belangrijk element van de herschikking. Bovendien moeten vereisten inzake opleiding, 
scholing en wederzijdse erkenning door de lidstaten van keurders van de energieprestaties 
van gebouwen en inspecteurs van verwarmings- en airconditioningsystemen worden 
opgenomen.
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Amendement 137
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter g bis (new)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) nationale plannen voor de 
verwijdering van belemmeringen in de 
bouw-, huur- en monumentenwetgeving.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten worden verzocht om, bijvoorbeeld in de belastingwetgeving, meer 
financiële prikkels te scheppen en om bestaande belemmeringen in de bouw-, huur- en 
monumentenwetgeving weg te nemen. Dit geldt onder meer voor vereisten inzake 
energiebesparende renovaties en bestaande renovatievoorschriften met betrekking tot 
monumentenpanden.

Amendement 138
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de toepassing van minimumniveaus 
met betrekking tot de winning ter plaatse 
van energie uit hernieuwbare bronnen in 
nieuwe en gerenoveerde gebouwen.

Or. en

Motivering

Een sterke integratie van systemen voor hernieuwbare energie in gebouwen is van cruciaal 
belang om ervoor te zorgen dat de EU haar ambitieuze doelstelling kan halen om het aandeel 
van hernieuwbare energie vóór 2020 met 20% te verhogen en haar afhankelijkheid van 
energie te verminderen. Dit is een kans bij uitstek om gebouwen in autonome producenten van 
energie te veranderen. 

Dit is bovendien in overeenstemming met de richtlijn hernieuwbare energiebronnen.
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Amendement 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) delen van gebouwen: 
appartementen of voor apart gebruik 
ontwikkelde eenheden die deel uitmaken 
van een bouwblok;

Or. en

Motivering

De formulering “en delen van gebouwen” wordt in vele artikelen van de richtlijn gebruikt; 
daarom moet de term worden gedefinieerd omdat anders het risico bestaat dat daaronder 
onderdelen en technische bouwsystemen worden verstaan. In de artikelen inzake certificering 
wordt de term gebruikt om voor apart gebruik bedoelde delen van meergezinswoningen en 
bedrijfspanden, zoals appartementen en kantoren, aan te duiden.

Amendement 140
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) primaire-energieneutraal gebouw: 
een gebouw waarin het totale jaarlijkse 
verbruik aan primaire energie gelijk is 
aan de energiewinning ter plaatse uit 
hernieuwbare bronnen;

Or. en

Motivering

Energieneutrale gebouwen moeten in deze richtlijn worden gedefinieerd.
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Amendement 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) energieneutraal gebouw: een 
gebouw waarin het totale jaarlijkse 
verbruik aan primaire energie niet groter 
is dan de energiewinning ter plaatse uit 
hernieuwbare bronnen;

Or. en

Motivering

Er moet een definitie van een ‘energieneutraal gebouw’ worden opgenomen.

Amendement 142
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) energieopwekkend gebouw: een 
gebouw waarvoor geldt dat de hoeveelheid 
ter plaatse uit hernieuwbare bronnen 
gewonnen energie groter is dan de 
hoeveelheid primaire energie die jaarlijks 
door het gebouw wordt verbruikt;

Or. en

Motivering

Er is een definitie van een ‘energieopwekkend gebouw’ nodig omdat er in het amendement op 
artikel 9 naar wordt verwezen.
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Amendement 143
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) energieopwekkend gebouw: een 
gebouw waarin het totale jaarlijkse 
verbruik aan primaire energie lager is 
dan de energiewinning ter plaatse uit 
hernieuwbare bronnen

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet een definitie van energieopwekkende gebouwen worden opgenomen.

Amendement 144
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) technische bouwsystemen: technisch 
materiaal voor verwarming, koeling, 
ventilatie, warmwatervoorziening, 
verlichting en elektriciteitsproductie of een 
combinatie daarvan;

(2) technische systemen in gebouwen: 
technisch materiaal voor verwarming, 
koeling, ventilatie, warmwatervoorziening, 
verlichting en elektriciteitsproductie of een 
combinatie daarvan dat in een bepaald 
gebouw is geïnstalleerd en enkel voor dat 
gebouw wordt gebruikt, alsook technisch 
materiaal dat dezelfde functies vervult 
voor een groter aantal gebouwen;

Or. pl

Motivering

Alle technische systemen bevinden zich niet altijd in hetzelfde gebouw. Uit de praktijk blijkt 
dat dergelijke systemen vaak door meerdere gebouwen worden gebruikt, bijvoorbeeld in 
wooncomplexen.
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Amendement 145
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) technische bouwsystemen: technisch 
materiaal voor verwarming, koeling, 
ventilatie, warmwatervoorziening, 
verlichting en elektriciteitsproductie of een 
combinatie daarvan;

(2) technische bouwsystemen: 
energieverbruikend technisch materiaal 
voor verwarming, koeling, ventilatie, 
warmwatervoorziening, verlichting en 
elektriciteitsproductie of een combinatie 
daarvan;

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie is niet helemaal duidelijk. Zo zorgt een open 
raam of een glazen façade met openingen voor energievrije ventilatie en koeling waarvoor het 
geen zin heeft om minimumeisen inzake energieprestaties vast te stellen als bedoeld in artikel 
8. Dit zijn typische voorbeelden voor elementen van de ‘bouwschil’, d.w.z. elementen die 
onder punt 5 vallen.

Amendement 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) technische bouwsystemen: technisch 
materiaal voor verwarming, koeling, 
ventilatie, warmwatervoorziening, 
verlichting en elektriciteitsproductie of een 
combinatie daarvan;

(2) technische bouwsystemen: technisch 
materiaal voor verwarming, koeling, 
ventilatie, warmwatervoorziening, 
verlichting en elektriciteitsproductie, 
meet-, bewakings- of controlesystemen of 
een combinatie daarvan;

Or. en
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Amendement 147
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) verwarmingssysteem: een uit een 
of meer warmtebronnen bestaand en voor 
warmtedistributie en warmteafgifte 
toegerust systeem dat nodig is om ruimten 
te verwarmen en warm leidingwater te 
produceren, met inbegrip van alle 
automatische regelsystemen die voor 
comfort en energiebesparing zorgen;

Or. en

Motivering

Het ‘verwarmingssysteem’ wordt in de artikelen 8, 10, 13 en 16 van het voorstel van de 
Commissie genoemd en moet derhalve worden gedefinieerd.

Amendement 148
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid energie 
die nodig is voor de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van een gebouw, waaronder de energie die 
wordt gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting;

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of daadwerkelijk verbruikte
hoeveelheid energie die nodig is voor de 
vraag naar energie die verband houdt met 
een normaal gebruik van een gebouw, 
waaronder de energie die wordt gebruikt 
voor verwarming, warmwatervoorziening, 
koeling, ventilatie, ingebouwde 
lichtinstallaties, zonwering en passieve 
zonne-energie. De energieprestatie wordt 
uitgedrukt in kWh/m² per jaar;

Or. de
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Motivering

Omwille van een consistent taalgebruik – inzonderheid met het oog op de samenhang met 
bijlage I, punt 1.

Passieve zonne-energie kan de behoefte aan verwarming op kosteneffectieve wijze 
verminderen. Tegelijk kan zonwering bijdragen tot een kosteneffectieve vermindering van de 
behoefte aan koeling. In beide gevallen wordt de energiebehoefte van gebouwen gereduceerd.

Amendement 149
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid energie 
die nodig is voor de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van een gebouw, waaronder de energie die 
wordt gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting;

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid 
primaire energie die nodig is voor de vraag 
naar energie die verband houdt met een 
normaal gebruik van een gebouw, 
waaronder de energie die wordt gebruikt 
voor verwarming, warmwatervoorziening, 
koeling, ventilatie en verlichting; de 
energieprestatie wordt uitgedrukt in 
kWh/m2 per jaar;

Or. en

Motivering

Bij de definitie ‘energieprestaties van een gebouw’ moet worden verduidelijkt dat het om de 
vraag naar primaire energie gaat. Dit is de enige indicator die betrouwbare informatie 
oplevert omtrent het energieverbruik van een gebouw.

Amendement 150
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid energie 

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid 
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die nodig is voor de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van een gebouw, waaronder de energie die 
wordt gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting;

primaire energie die nodig is voor de vraag 
naar energie die verband houdt met een 
normaal gebruik van een gebouw, 
waaronder de energie die wordt gebruikt 
voor verwarming, warmwatervoorziening, 
koeling, ventilatie en verlichting;

Or. en

Motivering

De definitie moet duidelijk worden uitgedrukt als vraag naar primaire energie, die de meest 
betrouwbare informatie biedt.

Amendement 151
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid energie 
die nodig is voor de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van een gebouw, waaronder de energie die 
wordt gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting;

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende hoeveelheid energie die nodig is 
voor de vraag naar energie die verband 
houdt met een normaal gebruik van een 
gebouw, waaronder de energie die wordt 
gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting;

Or. en

Motivering

De richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen moet een ondubbelzinnige 
definitie van ‘energie-efficiëntie’ bevatten. De definitie in de huidige tekst is verwijst naar 
ofwel de berekening ofwel de meting van de energiebehoefte. Het risico bestaat dat de 
resultaten van die methoden sterk verschillen. Daarom moet als enige methode worden 
vastgehouden aan de berekening van de energiebehoefte op basis van een geharmoniseerde 
Europese methodologie.
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Amendement 152
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid energie 
die nodig is voor de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van een gebouw, waaronder de energie die 
wordt gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie 
en verlichting;

(3) energieprestaties van een gebouw: de 
berekende of gemeten hoeveelheid energie 
die nodig is voor de vraag naar energie die 
verband houdt met een normaal gebruik 
van een gebouw, waaronder de energie die 
wordt gebruikt voor verwarming, 
warmwatervoorziening, koeling, ventilatie, 
passieve zonne-energie, zonwering en 
verlichting; de energieprestatie wordt 
uitgedrukt in kWh/m2 per jaar;

Or. en

Motivering

De definitie van ‘energieprestaties van een gebouw’ moet ook de vermindering van 
verwarming en koeling omvatten. kWh/m2 per jaar is de enige indicator die betrouwbare 
informatie oplevert over het energieverbruik van een gebouw.

Amendement 153
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) primaire energie: hernieuwbare en niet-
hernieuwbare energie die geen omzetting 
of transformatie heeft ondergaan;

(4) primaire energie: energie uit 
hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
bronnen die geen omzetting of 
transformatie heeft ondergaan;

Or. en

Motivering

De in het EU-beleid gebruikte definities moeten coherent zijn. De wijziging in de formulering 
wordt voorgesteld om direct te verwijzen naar de definitie van ‘energie uit hernieuwbare 
bronnen’ zoals voorgesteld in artikel 2, letter a), van de richtlijn inzake hernieuwbare 
energiebronnen, zoals goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Europees 
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Parlement op 17 december 2008.

Amendement 154
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) primaire energie: hernieuwbare en
niet-hernieuwbare energie die geen 
omzetting of transformatie heeft 
ondergaan; 

(4) primaire energie: niet-hernieuwbare 
energie die geen omzetting of transformatie 
heeft ondergaan;

Or. de

Motivering

Indien ook hernieuwbare energie zou worden opgenomen in de definitie, zouden er geen 
energiearme huizen bestaan, aangezien zelfs zonne-energie een transformatie moet 
ondergaan. Daarom gaat de toevoeging van hernieuwbare energie hier te ver.

Amendement 155
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) energie uit hernieuwbare bronnen: 
energie uit hernieuwbare niet-fossiele 
bronnen: wind, zon, geothermische 
warmte, aerothermische en 
hydrothermische energie en energie uit de 
zee, waterkracht, biomassa, stortgas, gas 
van rioolzuiveringsinstallaties en 
biogassen;

Or. en

Motivering

Energie uit hernieuwbare bronnen speelt een belangrijke rol in het herschikkingsvoorstel en 
moet bijgevolg worden gedefinieerd. De in het EU-beleid gebruikte definities moeten coherent 
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zijn. De voorgestelde definitie is identiek aan die van artikel 2, letter a), van de richtlijn 
inzake hernieuwbare energiebronnen, zoals goedgekeurd door de plenaire vergadering van 
het Europees Parlement op 17 december 2008.

Amendement 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) bouwschil: de elementen die de 
binnenzijde van een gebouw scheiden van 
de buitenzijde, waaronder de vensters, de 
muren, de fundering, de kelderplaat, het 
plafond, het dak en de isolatie;

(5) bouwschil: de geïntegreerde 
onderdelen die de binnenzijde van een 
gebouw scheiden van de buitenzijde;

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang tussen de definities dient de term ‘element’ in de definitie van de 
‘bouwschil’ te worden vervangen door ‘onderdeel’, omdat ‘onderdeel van de bouwschil’ in 
een voorgestelde nieuwe definitie wordt omschreven. De ‘elementen’ kunnen hier worden 
geschrapt aangezien zij nu in de voorgestelde definitie van ‘onderdeel van de bouwschil’ 
worden toegelicht. De term ‘geïntegreerd’ wordt gebruikt om onderdelen aan te duiden die 
een functioneel deel van de thermische schil vormen.

Amendement 157
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) bouwschil: de elementen die de 
binnenzijde van een gebouw scheiden van 
de buitenzijde, waaronder de vensters, de 
muren, de fundering, de kelderplaat, het 
plafond, het dak en de isolatie;

(5) bouwschil: de geïntegreerde 
componenten die de binnenzijde van een 
gebouw scheiden van de buitenzijde, 
waaronder de vensters, de
zonweringssystemen en -methoden, de 
muren, de fundering, de kelderplaat, het 
plafond, het dak en de isolatie, die de 
energieprestatie van het gebouw 
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beïnvloeden en niet onder het technisch 
bouwsysteem vallen;

Or. fr

Motivering

De bouwschil omvat alle componenten van het gebouw. Het is belangrijk erop toe te zien dat 
elk afzonderlijk element van het gebouw wordt onderworpen aan dezelfde criteria voor 
energie-efficiëntie als het technische bouwsysteem. 

Amendement 158
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) bouwschil: de elementen die de 
binnenzijde van een gebouw scheiden van 
de buitenzijde, waaronder de vensters, de 
muren, de fundering, de kelderplaat, het 
plafond, het dak en de isolatie;

(5) bouwschil: de elementen die de 
binnenzijde van een gebouw scheiden van 
de buitenzijde, waaronder de vensters, de 
muren, de fundering, de kelderplaat, het 
plafond, het dak en alle isolatiesystemen;

Or. fr

Motivering

Isolatie is geen uniek product of een enkele techniek. Voor elk deel van de bouwschil is er een 
ander isolatiesysteem (dak, muren, vensters, warmtebruggen, enzovoort). Omwille van de 
nauwkeurigheid is het derhalve noodzakelijk in deze definitie rekening te houden met alle 
isolatiesystemen. 

Amendement 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) bouwschil: de elementen die de 
binnenzijde van een gebouw scheiden van 
de buitenzijde, waaronder de vensters, de 
muren, de fundering, de kelderplaat, het 

(5) bouwschil: de elementen die de 
binnenzijde van een gebouw scheiden van 
de buitenzijde;
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plafond, het dak en de isolatie;

Or. en

Motivering

De bouwschil moet onafhankelijk van zijn onderdelen worden gedefinieerd.

Amendement 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) onderdeel van de bouwschil: een 
afzonderlijk en geïntegreerd deel van een 
gebouw, waaronder de vensters, de 
markiezen, de buitendeuren, de muren, de 
fundering, de kelderplaat, het plafond, het 
dak en de isolatie daarvan, die van 
invloed zijn op de energieprestaties van 
het gebouw en die niet tot de technische 
bouwsystemen behoren;

Or. en

Motivering

Een definitie van ‘onderdelen van de bouwschil’ is noodzakelijk om verschillende 
interpretaties door de lidstaten te voorkomen en te waarborgen dat de afzonderlijke 
elementen van de bouwschil evenals technische bouwsystemen moeten voldoen aan 
minimumeisen inzake energieprestaties. Hierdoor worden de onderdelen van de bouwschil bij 
de berekening van optimale kostenniveaus voor de levenscyclus van het gebouw op eendere 
wijze behandeld als technische bouwsystemen.
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Amendement 161
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) onderdeel van de bouwschil: een 
afzonderlijk en geïntegreerd deel van een 
gebouw, waaronder de vensters, de 
markiezen, de muren, de fundering, de 
kelderplaat, het plafond, het dak en de 
isolatie daarvan, die van invloed zijn op 
de energieprestaties van het gebouw en 
die niet tot de technische bouwsystemen 
behoren;

Or. en

Motivering

Een definitie van ‘onderdelen van de bouwschil’ is noodzakelijk om verschillende 
interpretaties door de lidstaten te voorkomen en te waarborgen dat de afzonderlijke 
elementen van de bouwschil evenals technische bouwsystemen moeten voldoen aan 
minimumeisen inzake energieprestaties.

Amendement 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) onderdeel van de bouwschil: een 
afzonderlijk deel van een gebouw dat van 
invloed is op de energieprestaties van het 
gebouw en dat niet onder de definitie van 
technische bouwsystemen valt, waaronder 
de vensters, de buitendeuren, de 
markiezen, de muren, de fundering, de 
kelderplaat, het plafond en het dak (met 
inbegrip van isolatie);

Or. en
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Motivering

Aan artikel 2 moet een definitie van ‘onderdelen/elementen van de bouwschil’ worden 
toegevoegd om meerduidige interpretaties door de lidstaten te voorkomen en ervoor te zorgen 
dat de afzonderlijke elementen van de bouwschil evenals technische bouwsystemen aan 
minimumeisen inzake energieprestaties moeten voldoen en bij de berekening van optimale 
kostenniveaus voor de levenscyclus van het gebouw op eendere wijze worden behandeld als 
technische bouwsystemen.

Amendement 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) isolatiesysteem : elk systeem dat tot 
doel heeft thermisch verlies en 
koolstofdioxide-emissies via de bouwschil 
te verminderen, met name via: 
- het dak,
- de muren, vloeren en plafonds,
- vensters, vensterbanken en 
rolluikkasten,
- warmtebruggen en
- elk soort structurele verbinding van het 
gebouw waardoor thermisch verlies 
ontstaat;

Or. fr

Motivering

Om de tekst te verduidelijken is het opportuun de isolatiesystemen te preciseren in functie van 
de desbetreffende delen van de bouwschil en daarbij te onderstrepen wat de functie is van 
isolatie, namelijk het verminderen van thermisch verlies en CO2-uitstoot. Omwille van de 
economische effectiviteit zou het mogelijk moeten zijn zich over elk systeem apart te buigen 
om vast te stellen met welk systeem of met welke systemen thermisch verlies en CO2-emissie 
op de meest effectieve wijze kunnen worden verminderd. 
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Amendement 164
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(6) ingrijpende renovatie: de verbouwing
van een of meerdere gelijksoortige 
gebouwen, waarbij de totale kosten van de 
verbouwing of van de technische systemen
voor verwarming, koeling, ventilatie en 
warmterecuperatie hoger zijn dan 1/3 van 
de waarde van de vernieuwde objecten, 
exclusief de grond;

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

Or. pl

Motivering

Renovatie hoeft niet noodzakelijk betrekking te hebben op de bouwschil, maar kan ook het 
toevoegen van kleine functionele elementen betreffen, alsook het afsluiten van balkons of het 
verbouwen van daken. Het is bijgevolg beter om renovaties niet te beperken door een 
percentage vast te stellen voor de oppervlakte van de bouwschil. Door de waarde van het 
gebouw als uitgangspunt te nemen, zullen ontwerpers flexibeler beslissingen kunnen nemen.

Amendement 165
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 

(a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
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technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

technische bouwsystemen hoger zijn dan 
10% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

(b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

(b) meer dan 10% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

Or. en

Amendement 166
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

(a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
15% van de waarde van het gebouw, 
berekend op basis van de actuele 
bouwkosten, exclusief de grond, of

(b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

(b) meer dan 15% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

Or. en

Motivering

Om beter gebruik te kunnen maken van de potentiële verbetering van de energieprestaties 
moet de definitie van een ‘ingrijpende renovatie’ worden versoepeld. Vrijstellingen voor 
relatief omvangrijke renovaties zijn met een drempel van 15% nog steeds mogelijk. In ieder 
geval moet de referentiewaarde voor de berekening van de waarde van de gebouwen in heel 
Europa worden geharmoniseerd en worden gebaseerd op de bouwkosten.
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Amendement 167
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(6) ingrijpende renovatie: de renovatie van 
een gebouw, waarbij

(a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

(a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
15% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

(b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

(b) meer dan 15% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

Or. en

Motivering

Er moet een ambitieuzere drempel voor ‘ingrijpende renovaties’ worden vastgesteld, 
aangezien hierdoor aanzienlijk meer gebruik zal worden gemaakt van kostenoptimale 
onderdelen, wat van groot belang is voor de energieprestaties van gebouwen.

Amendement 168
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil, waaronder 
begrepen de isolatiesystemen, of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

Or. fr

Motivering

Het is nuttig uitdrukkelijk te onderstrepen dat renovatiewerkzaamheden aan de bouwschil ook 
de isolatiesystemen moeten omvatten, opdat ook deze een bijdrage kunnen leveren aan de 
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verbetering van de energieprestatie van het gebouw.

Amendement 169
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of 

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw 
(berekend op basis van de actuele 
bouwkosten in de betreffende lidstaat), 
exclusief de grond, of

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om de berekening van de waarde van de gebouwen in de lidstaten te 
harmoniseren. Daarom wordt voorgesteld om de waarde op de bouwkosten in de betreffende 
lidstaat te baseren, teneinde in de hele Europese Unie tot een gemeenschappelijke aanpak te 
komen.

Amendement 170
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond, of

a) de totale kosten van de renovatie met 
betrekking tot de bouwschil of de 
technische bouwsystemen hoger zijn dan 
25% van de waarde van het gebouw, 
exclusief de grond (waarbij de criteria 
voor de bepaling van de waarde van het 
gebouw en de grond door elke lidstaat op 
nationaal niveau worden vastgesteld), of 

Or. en
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Motivering

De criteria voor het bepalen van de waarde moeten met het oog op de verschillende 
omstandigheden in de verschillende lidstaten nationaal worden vastgesteld.

Amendement 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat die 
een direct effect heeft op de 
energieprestaties van het gebouw;

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om te voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden zoals 
schilderwerk onder de definitie van een ‘ingrijpende renovatie’ vallen.

Amendement 172
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat;

b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat, met 
uitzondering van regelmatige 
onderhoudswerkzaamheden zoals 
schilderwerk;

Or. en

Motivering

De definitie van een ‘ingrijpende renovatie’ is nog steeds onduidelijk. Een renovatie van meer 
dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil zou potentieel in een simpele verfbeurt of een 
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dakreparatie kunnen bestaan en is derhalve veel te ruim gedefinieerd.

Amendement 173
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) energieprestatiecertificaat : een door 
een lidstaat, of door een door deze lidstaat 
aangewezen rechtspersoon erkend 
certificaat waarin het resultaat van de 
berekening van de energieprestaties van 
een gebouw of delen van een gebouw 
wordt aangegeven volgens een 
overeenkomstig artikel 3 goedgekeurde 
methode;

(8) energieprestatiecertificaat : een door 
een lidstaat, of door een door deze lidstaat 
aangewezen rechtspersoon erkend 
certificaat waarin het resultaat van de 
bepaling van de energieprestaties van een 
gebouw of delen van een gebouw wordt 
aangegeven volgens een overeenkomstig 
artikel 3 goedgekeurde methode;

Or. de

Motivering

Omwille van de taalkundige samenhang met bijlage I.

Amendement 174
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en
verwijderingskosten, waar van toepassing;

(10) kostenoptimaal niveau: het 
kostenniveau tijdens de levensduur van een 
gebouw dat tot de toepassing van de best 
beschikbare technologieën en de hoogste 
eisen inzake de energieprestaties van 
gebouwen leidt. Deze kosten worden
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, 
verwijderingskosten, waar van toepassing, 
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alsmede milieukosten, met inbegrip van 
de economische kosten van de 
klimaatverandering, en andere 
maatschappelijke kosten;

Or. en

Motivering

Bij de berekening van het kostenoptimale niveau van minimumenergieprestatie-eisen voor 
gebouwen volgens de methodologie van de Commissie moet ook rekening worden gehouden 
met de economische kosten die veroorzaakt worden wanneer de broeikasgasemissies van 
gebouwen niet worden verminderd. De gestelde eisen moeten niet alleen tegen redelijke 
kosten haalbaar zijn, maar moeten ook ambitieus zijn in termen van energiebesparing, opdat 
voor een gebouw zo hoog mogelijke energieprestaties worden bereikt.

Amendement 175
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en
verwijderingskosten, waar van toepassing;

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
toepassingsduur van energiebesparende 
maatregelen, dat wordt bepaald aan de 
hand van de investeringskosten, de 
onderhouds- en bedrijfskosten (inclusief 
kosten voor energie), inkomsten van 
geproduceerde energie, waar van 
toepassing, verwijderingskosten, waar van 
toepassing, en de daadwerkelijke 
huuropbrengst in het geval van verhuurde 
gebouwen;

Or. de

Motivering

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
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Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Amendement 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en 
verwijderingskosten, waar van toepassing,

(10) kostenoptimaal niveau: het uit 
economisch oogpunt optimale evenwicht 
tussen energieprestaties en het
kostenniveau tijdens de levensduur van een 
gebouw, dat wordt bepaald aan de hand 
van de investeringskosten, de onderhouds-
en bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en 
verwijderingskosten, waar van toepassing,

Or. en

Motivering

De huidige definitie heeft alleen betrekking op prijzen/kosten, terwijl geen aandacht wordt 
besteed aan energiebesparing. Een optimaal evenwicht tussen energieprestaties en kosten 
verdient de voorkeur.

Amendement 177
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en 

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, externe kosten en 
baten, de onderhouds- en bedrijfskosten 
(inclusief kosten voor energie), inkomsten 
van geproduceerde energie, waar van 
toepassing, en verwijderingskosten, waar 
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verwijderingskosten, waar van toepassing; van toepassing;

Or. en

Motivering

De ecologische kosten en baten zijn van het hoogste belang en moeten eveneens in 
aanmerking worden genomen.

Amendement 178
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en
verwijderingskosten, waar van toepassing;

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, alsmede
verwijderingskosten en milieukosten, waar 
van toepassing;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om ook de door gebouwen veroorzaakte milieukosten in aanmerking te 
nemen en te internaliseren, teneinde een economisch optimum te bereiken bij de 
energieprestaties op lange termijn.

Amendement 179
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
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levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en
verwijderingskosten, waar van toepassing;

levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, 
verwijderingskosten, waar van toepassing,
en rekening houdend met verschillende 
soorten gebouwen en de verschillende 
aflossingstermijnen van de betrokken 
actoren;

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om besluiten met betrekking tot de verhoging van de energie-efficiëntie 
worden gebaseerd op een analyse van het optimale kostenniveau. Evenwel moet rekening 
worden gehouden met het feit dat dit niveau verschilt naargelang het soort gebouw en de 
betrokken actoren. In het geval van een huurovereenkomst tussen de eigenaar en een huurder 
zal veelal de eigenaar de kosten dragen, terwijl de huurder van de gedane investeringen 
profiteert, wat duidelijk een hinderpaal vormt voor renovaties.

Amendement 180
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, en
verwijderingskosten, waar van toepassing;

(10) kostenoptimaal niveau: het laagst 
mogelijke kostenniveau tijdens de 
levensduur van een gebouw, dat wordt 
bepaald aan de hand van de 
investeringskosten, de onderhouds- en 
bedrijfskosten (inclusief kosten voor 
energie), inkomsten van geproduceerde 
energie, waar van toepassing, 
verwijderingskosten, waar van toepassing,
en rekening houdend met verschillende 
soorten gebouwen en de verschillende 
aflossingstermijnen van de betrokken 
actoren;

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk om besluiten met betrekking tot de verhoging van de energie-efficiëntie 
worden gebaseerd op een analyse van het optimale kostenniveau. Evenwel moet rekening 
worden gehouden met het feit dat dit niveau verschilt naargelang het soort gebouw en de 
betrokken actoren. In het geval van een huurovereenkomst tussen de eigenaar en een huurder 
zal veelal de eigenaar de kosten dragen, terwijl de huurder van de gedane investeringen 
profiteert, wat duidelijk een hinderpaal vormt voor renovaties.

Amendement 181
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning: een centraal of 
decentraal doorlopend 
luchtstroomsysteem dat gebruik maakt 
van warmtewisselaars om energie over te 
dragen van uitgestoten lucht op 
aangezogen lucht;

Or. en

Motivering

Warmteterugwinning moet duidelijk worden gedefinieerd en wordt genoemd in de 
amendementen op de artikelen 6; 7 en 14 bis (nieuw).

Amendement 182
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) warmtepomp: een toestel/installatie
dat/die bij lage temperatuur warmte aan de 
lucht, het water of de bodem onttrekt en 
deze warmte aan het gebouw afgeeft.

(14) warmtepomp: een machine, toestel of 
installatie dat/die warmte van de 
natuurlijke omgeving zoals de lucht, het 
water of de bodem overdraagt aan 
gebouwen of industriële installaties door 
de natuurlijke warmtestroming om te 
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keren van een lagere naar een hogere 
temperatuur. De hoeveelheid energie die 
een warmtepomp aan de omgeving moet 
onttrekken om als hernieuwbare 
energiebron in de zin van deze richtlijn te 
kunnen worden beschouwd, is vastgesteld 
bij Richtlijn 2009/.../EG van het Europees 
Parlement en de Raad ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen.

Or. en

Motivering

De definitie van warmtepompen en de methodologie voor de berekening van de hoeveelheid 
primaire energie en de efficiëntie van dergelijke toestellen moet in overeenstemming zijn met 
de recentelijk goedgekeurde richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen.

Amendement 183
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) warmtepomp: een toestel/installatie 
dat/die bij lage temperatuur warmte aan de 
lucht, het water of de bodem onttrekt en 
deze warmte aan het gebouw afgeeft.

(14) warmtepomp: een centrale eenheid 
met een elektrisch aangedreven 
koelsysteem dat in gebouwen voor de 
verwarming van ruimten en de productie 
van warm water zorgt door bij lage 
temperatuur warmte aan externe media, 
zoals de lucht, het water of de bodem,
onttrekt;

Or. en

Motivering

Volgens het voorstel van de Commissie zou het mogelijk zijn om airconditioningsystemen als 
warmtepompen te gebruiken. Airconditioningsystemen zijn niet geschikt om warm water te 
produceren en vallen reeds onder de definitie zoals voorgesteld in het amendement op artikel 
2, punt 11.
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Amendement 184
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) warmtepomp: een toestel/installatie 
dat/die bij lage temperatuur warmte aan de 
lucht, het water of de bodem onttrekt en 
deze warmte aan het gebouw afgeeft.

(14) warmtepomp: een toestel/installatie 
dat/die bij lage temperatuur warmte of 
koude aan de lucht, het water of de bodem 
onttrekt en deze warmte aan het gebouw 
afgeeft..

Or. en

Motivering

Geothermische energie kan worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking, stadsverwarming 
en andere rechtstreekse toepassingen of via een toestel als een warmtepomp voor het 
verwarmen of koelen van huizen, huizenblokken of voor toepassingen in de tertiaire sector.

Amendement 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) verlichtingssysteem: een 
combinatie van onderdelen die vereist zijn 
om in een bepaald lichtniveau te voorzien.

Or. en

Amendement 186
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) stadsverwarming of -koeling: de 
distributie van thermale energie in de 
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vorm van stoom, warm water of gekoelde 
vloeistoffen vanuit een centrale productie-
installatie via een netwerk dat verbonden 
is met meerdere gebouwen, voor het 
verwarmen of koelen van ruimtes of 
processen of voor de 
warmwaterproductie;

Or. en

Motivering

De richtlijn moet een definitie van stadsverwarming en –koeling bevatten. Stadsverwarming 
en –koeling vormen belangrijke infrastructuur die synergie tussen energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energiebronnen mogelijk maakt.

Amendement 187
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis) reversibele warmtepomp: een 
toestel/installatie dat/die een gebouw kan 
verwarmen of koelen door gebruikmaking 
van de bron lucht, water of aarde.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk reversibele warmtepompen op te nemen onder het toepassingsgebied van de 
artikelen 13 en 14, omdat deze een sterke ontwikkeling doormaken. Ook is het opportuun op 
communautair niveau een duidelijke definitie vast te stellen voor reversibele warmtepomp. 
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Amendement 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) energiearmoede: de toestand dat 
een huishouden meer dan 10% van het 
inkomen aan energie moet besteden om 
het huis te verwarmen tot een niveau dat 
volgens de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanvaardbaar is;

Or. en

Motivering

Het is uit technisch oogpunt noodzakelijk om ‘energiearmoede’ te definiëren, een term die in 
amendement 31 wordt genoemd.

Amendement 189
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) huishoudelijke energiearmoede: 
de toestand dat een huishouden niet 
genoeg geld heeft om op een niveau dat 
volgens de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanvaardbaar is te zorgen voor
verwarming van de woonruimte, 
warmwaterproductie en elektriciteit voor 
verlichting en apparaten, of meer dan 
10% van het inkomen aan desbetreffende 
energierekeningen uitgeeft;

Or. en
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Motivering

‘Huishoudelijke energiearmoede’ verdient de voorkeur boven de ‘energiearmoede’ van de 
rapporteur, ter voorkoming van verwarring met het gebrek aan toegang tot energie-
infrastructuur, dat soms ook als ‘energiearmoede wordt aangeduid. In het Verenigd 
Koninkrijk wordt een besteding van 10% van het huishoudelijk inkomen aan energie als 
“aanzienlijk bedrag” beschouwd. Huishoudelijke energiearmoede wordt genoemd in de 
amendementen op de artikelen 7 en 9 bis.

Amendement 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 ter) verlichtingsontwerp: een plan of 
tekening met een nauwkeurige 
beschrijving van de samenstelling en 
indeling van verlichtingsarmaturen, met 
inbegrip van bijbehorende 
regelingsapparatuur. 

Motivering

Verlichtingsontwerp is gericht op de keuze van de juiste criteria voor een bepaald 
verlichtingsdoel in overeenstemming met geharmoniseerde Europese normen, onder 
gebruikmaking van de meest energie-efficiënte verlichtingssystemen.

Or. en

Amendement 191
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen voor de berekening 
van de energieprestaties van gebouwen een 
methodiek toe overeenkomstig het 
algemene kader in bijlage I.

De Commissie stelt uiterlijk op 31 
december 2009 voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen een 
methodiek vast overeenkomstig het 
algemene kader in bijlage I. In deze 
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methodiek wordt een onderscheid 
gemaakt tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen, tussen verschillende 
categorieën van gebouwen en tussen 
verschillende klimaatzones. In de 
methodiek worden externe factoren 
geïntegreerd in de berekening van 
kostenoptimale niveaus.
Deze maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde procedure.

Or. en

Motivering

Omwille van transparantie en eenvoud moet de methodiek voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen zo spoedig mogelijk worden geharmoniseerd. In deze 
methodiek moet natuurlijk een onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen, tussen verschillende categorieën van gebouwen en tussen verschillende 
klimaatzones.

Amendement 192
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen een 
methodiek toe overeenkomstig het 
algemene kader in bijlage I.

De lidstaten passen voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen een 
vergelijkende methodiek toe 
overeenkomstig het algemene kader in 
bijlage I. 

Or. en

Motivering

Aangezien de lidstaten verschillende meeteenheden hanteren kunnen zij de energie-efficiëntie 
van hun gebouwen niet vergelijken.
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Amendement 193
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen een 
methodiek toe overeenkomstig  het 
algemene kader in bijlage I . 

De lidstaten passen voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen een op 
het gebruik van primaire energie 
gebaseerde methodiek toe overeenkomstig
het algemene kader in bijlage I .

Or. fr

Motivering

Het is opportuun rekening te houden met de hoeveelheid energie die nodig is om te voldoen 
aan de eindvraag naar energie, teneinde de reële impact van de energiekeuzes op het milieu 
te kunnen meten. Een enkele berekeningsmethode op Europees niveau is te verkiezen boven 
een veelvoud aan regionale en nationale methoden. 

Amendement 194
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten passen voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen een 
methodiek toe overeenkomstig het 
algemene kader in bijlage I.

De lidstaten passen voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen een 
geharmoniseerde methodiek toe 
overeenkomstig het algemene kader in 
bijlage I.

In de methodiek voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen 
worden Europese normen toegepast.

Or. en

Motivering

Een gemeenschappelijke EU-methodiek voor de berekening van de energieprestaties van 
gebouwen zou resulteren in een betere harmonisatie van de bouwsector. Het huidige voorstel 
geeft elke lidstaat het recht zijn eigen berekeningsmethode te ontwikkelen en toe te passen. De 
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vergelijkbaarheid van de energieprestaties van gebouwen moet binnen de hele EU worden 
gegarandeerd.

Er zijn reeds Europese normen (CEN) inzake energie-efficiëntie ontwikkeld. Een 
gemeenschappelijke berekeningsmethodiek die bindend is voor alle lidstaten, dient op deze 
normen te worden gebaseerd, teneinde een echte Europese harmonisatie mogelijk te maken. 

Amendement 195
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de methodiek voor de berekening van 
de energieprestaties van gebouwen 
worden Europese normen toegepast.

Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Amendement 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Schrappen.

Or. en
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Motivering

In bijlage I worden de vereisten voor een geharmoniseerde berekeningsmethode vastgesteld 
die door alle lidstaten dient te worden toegepast. De methodiek voor de berekening wordt een 
geharmoniseerde Europese norm. De lidstaten bepalen de objectieve parameters mee die deel 
uitmaken van de methodiek.

Amendement 197
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Schrappen.

Or. it

Motivering

De berekeningsmethode moet overal in de Gemeenschap dezelfde zijn.

Amendement 198
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Schrappen.

Or. pl

Motivering

In bijlage I zullen de eisen worden vastgesteld aangaande een geharmoniseerde 
berekeningsmethode die door alle lidstaten zal worden toegepast. De berekeningsmethode zal 
een geharmoniseerde Europese norm zijn. De lidstaten zullen objectieve parameters 
verstrekken die in het kader van deze methode zullen worden gebruikt.
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Amendement 199
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Deze methode wordt gebaseerd op een 
vast te stellen Europese norm.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou tot een fragmentatie van de markt leiden. Ten behoeve van 
vergelijkbaarheid moet een Europese norm worden ontwikkeld.

Amendement 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

De methode wordt vastgesteld op nationaal 
niveau. Normen voor de analyse van de 
energieprestaties van gebouwen worden 
op nationaal niveau vastgesteld.

Or. en

Motivering

De methode wordt op nationaal niveau vastgesteld om verschillen in de manier van berekenen 
van de energieprestatie van gebouwen te voorkomen.
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Amendement 201
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Deze methode wordt op nationaal of op 
regionaal niveau ten uitvoer gelegd.

Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Amendement 202
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau in overleg 
met de overheidssector en andere 
relevante belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Transparantie en behoorlijk overleg zijn van essentieel belang. De belanghebbenden 
beschikken over de nodige knowhow en deskundigheid om de technische haalbaarheid van 
alle geplande maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle adviezen geven voor de 
ontwikkeling van effectievere en duurzame verbeteringen van de energieprestaties van 
gebouwen.
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Amendement 203
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau.

Deze methode wordt vastgesteld op 
nationaal of op regionaal niveau in overleg 
met de relevante belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Transparantie en behoorlijk overleg zijn van essentieel belang. De belanghebbenden 
beschikken over de nodige knowhow en deskundigheid om de technische haalbaarheid van 
alle geplande maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle adviezen geven voor de 
ontwikkeling van effectievere en duurzame verbeteringen van de energieprestaties van 
gebouwen.

Amendement 204
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energieprestaties van gebouwen wordt 
op transparante wijze uitgedrukt en omvat 
een indicator voor de C02-uitstoot en de 
vraag naar primaire energie.

Or. en

Motivering

De algemene doelstelling van deze richtlijn is de vermindering van het effect van gebouwen 
op de C02-uitstoot. Deze doelstelling moet derhalve uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 
3.
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Amendement 205
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De energieprestaties van gebouwen wordt 
op transparante wijze uitgedrukt en omvat 
een indicator voor de C02-uitstoot en de 
vraag naar primaire energie.

Or. en

Motivering

De algemene doelstelling van deze richtlijn is de vermindering van het effect van gebouwen 
op de C02-uitstoot. Deze doelstelling moet derhalve uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 
3. 


