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Amendement 361
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties , waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan  de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Er wordt één enkel 
geharmoniseerd 
energieprestatiecertificaat voor niet-
residentiële gebouwen ingevoerd om 
marktdeelnemers die in de gehele EU 
actief zijn, in staat te stellen hun 
energieprestaties te ijken en te verbeteren. 
Het energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en 
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

Or. en

Motivering

Momenteel lopen de evaluatie- en toekenningscriteria voor energieprestatiecertificaten tussen 
de lidstaten zeer uiteen waardoor het zeer moeilijk wordt de energieprestaties tussen 
ontwikkelingen in de diverse landen te vergelijken. Een geharmoniseerd certificaat zou het 
voor ondernemingen makkelijker maken om aan de regeling te voldoen en de energieprestatie 
van gebouwen op coherentere wijze te verbeteren.
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Amendement 362
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en 
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Er wordt één enkel 
geharmoniseerd 
energieprestatiecertificaat voor niet-
residentiële gebouwen ingevoerd om 
marktdeelnemers die in de gehele EU 
actief zijn, in staat te stellen hun 
energieprestaties te ijken en te verbeteren. 
Het energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en 
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

Or. en

Motivering

Momenteel lopen de evaluatie- en toekenningscriteria voor energieprestatiecertificaten tussen 
de lidstaten zeer uiteen waardoor het zeer moeilijk wordt de energieprestaties tussen 
ontwikkelingen in de diverse landen te vergelijken. Een geharmoniseerd certificaat zou het 
voor ondernemingen makkelijker maken om aan de regeling te voldoen en de energieprestatie 
van gebouwen op coherentere wijze te verbeteren.

Amendement 363
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
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energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en 
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw 
(uitgedrukt als minimum aan de hand van 
numerieke indicatoren voor CO2 -emissies 
en de vraag naar primaire energie, zoals 
bedoeld in Bijlage I) en minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

Or. en

Motivering

In de richtlijn wordt naar de vraag naar primaire energie en de CO2-emissies verwezen. 
Derhalve moet consequent worden geëist dat in het energiecertificaat de vraag naar primaire 
energie en de CO2-emissies worden opgenomen.

Amendement 364
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties , waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan  de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw, het 
feitelijke jaarlijkse energieverbruik (als 
genoemd in bijlage I, punt 1) en 
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties , waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.
Ingeval de referentiewaarden een 
prestatie-indicator betreffende de CO2-
emissies bevatten, moet deze worden 
berekend volgens de voorschriften van 
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bijlage I.

Or. fr

Motivering

Om coherent te zijn en geharmoniseerde indicatoren voor dergelijke gebouwen te definiëren 
moet men uitgaan van één enkele numerieke indicator voor de uitstoot van CO2, zoals die in 
bijlage I wordt vermeld. Bij de berekening van deze indicator moet rekening worden 
gehouden met de CO2-emissies die worden opgewekt of vermeden in verband met de 
verhoging of verlaging van het primaire energiegebruik. Deze enige indicator vergemakkelijkt 
de opstelling van een geharmoniseerd enrgieprestatiecertificaat.

Amendement 365
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw en 
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw, het 
verschil tussen de berekende vraag naar 
energie en het werkelijke energieverbruik
en referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties, waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen.

Or. en

Motivering

De berekende energiewaarden die in de certificaten worden aangegeven, komen vaak niet 
overeen met de werkelijke waarden op de elektriciteitsmeter. Derhalve is het zaak dat 
eigenaars of huurders informatie krijgen over het verschil tussen de berekende vraag naar 
energie en het werkelijke energieverbruik.
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Amendement 366
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen die verband houden met een 
ingrijpende renovatie van de bouwschil of 
technische bouwsystemen;

a) maatregelen die verband houden met een 
ingrijpende renovatie van de bouwschil, 
met inbegrip van de isolatiesystemen, of 
technische bouwsystemen;

Or. fr

Motivering

In de aanbevelingen met betrekking tot de bouwschil moet expliciet melding worden gemaakt 
van de isolatiesystemen, want die dragen in sterke mate bij aan de energieprestaties van het 
gebouw.

Amendement 367
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen voor individuele 
onderdelen of elementen van een gebouw, 
losstaand van een ingrijpende renovatie 
van de bouwschil of technische 
bouwsystemen.

b) maatregelen voor individuele 
onderdelen of elementen van een gebouw, 
losstaand van een ingrijpende renovatie 
van de bouwschil, met inbegrip van zijn 
isolatiesystemen, of technische 
bouwsystemen.

Or. fr

Motivering

In de aanbevelingen met betrekking tot de bouwschil moet expliciet melding worden gemaakt 
van de isolatiesystemen, want die dragen in sterke mate bij aan de energieprestaties van het 
gebouw.
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Amendement 368
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch, functioneel en economisch
haalbaar zijn voor het gebouw in kwestie 
en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. 

Or. en

Motivering

Hoewel de opneming van aanbevelingen in het energieprestatiecertificaat zeer wenselijk is, is 
het de vraag of van de deskundigen die de certificeringsprocedures uitvoeren, kan worden 
verwacht dat zij in staat zijn de energiebesparingen te berekenen die voortvloeien uit de 
toepassing van de maatregelen met het oog op de energie-efficiëntie en de rentevoeten voor 
de nodige investeringen. Het zou derhalve moeten volstaan om te verwijzen naar verdere 
informatie over de kosteneffectiviteit van de aanbevelingen.

Amendement 369
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan.
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reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

Or. de

Motivering

Een energieprestatiecertificaat is geen vervanging van een energieadvies, maar dient alleen 
als informatie. Een advies moet verder rekening houden met de huidige energieprijzen, de 
waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling daarvan, de rentestand en de toekomstige 
ontwikkeling daarvan, en andere parameters. Energieprestatiecertificaten kunnen dit niet - zij 
vormen slechts een momentopname die de vergelijkbaarheid vergemakkelijkt.

Amendement 370
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan.

Or. de

Motivering

De voorgestelde berekeningen van de kostenefficiëntie gaan het kader van het instrument 
"energie-efficiiëntiecertificaat" verre te buiten en zouden hoge kosten met zich meebrengen, 
waardoor er te hoge kosten in rekening zouden moeten worden gebracht. Berekeningen i.v.m 
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de kostenefficiëntie moeten worden voorbehouden aan een goed gefundeerd energieadvies, 
dat op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.

Amendement 371
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen, met inbegrip van ten minste 
een duidelijke opgave van het berekende 
energiebesparingspotentieel van de 
maatregel, de huidige nettowaarde en de 
investeringskosten voor het specifieke 
gebouw of soort gebouw. De beoordeling 
is gebaseerd op een reeks 
standaardvoorwaarden, waartoe ten minste 
behoren de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen, de financiële of fiscale 
stimulansen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

Or. en

Motivering

Om de eigenaren van het gebouw te stimuleren om de aanbevelingen uit te voeren, moet op 
het energieprestatiecertificaat de noodzakelijke minimuminformatie vermeld staan, met name 
over de besparingen dankzij elke afzonderlijke maatregel en de fiscale en financiële 
stimulansen in verband met de aanbevelingen. Aangezien het niet de bedoeling is om de keuze 
van de consument te beperken, voor het geval hij zoveel mogelijk wil doen om de prestatie van 
zijn gebouw te verbeteren, is het woord "kosteneffectiviteit" geschrapt.
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Amendement 372
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan en de terugbetaalperiode op basis 
van de bouwkosten op de markt van de 
lidstaten die gelden op het moment van 
afgifte van het certificaat. De beoordeling 
van de kosteneffectiviteit is gebaseerd op 
een reeks standaardvoorwaarden, 
bijvoorbeeld voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen, de beschikbare financiële 
enk fiscale stimulansen en rentevoeten 
voor investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

Or. en

Motivering

Ten einde de eigenaars van gebouwen te stimuleren om van de energieprestatiecertificaten 
gebruik te maken, moet in het certificaat informatie worden opgenomen over de 
terugbetaalperiode en de fiscale en financiële stimulansen die met de aanbevelingen verband 
houden.

Amendement 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
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technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

technisch, functioneel en economisch
haalbaar zijn voor het gebouw in kwestie 
en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen. 

Or. en

Motivering

Wil deze richtlijn doelmatig zijn, dan moeten alle te nemen maatregelen kosteneffectief en 
technisch haalbaar zijn.

Amendement 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch haalbaar zijn voor het gebouw in 
kwestie en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

3. De in het energieprestatiecertificaat 
opgenomen aanbevelingen moeten 
technisch, functioneel en economisch
haalbaar zijn voor het gebouw in kwestie 
en moeten transparante informatie 
verschaffen over de kosteneffectiviteit 
ervan. De beoordeling van de 
kosteneffectiviteit is gebaseerd op een 
reeks standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld 
voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen die nodig zijn om de 
aanbevelingen ten uitvoer te leggen.

Or. en
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Amendement 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
overheidsinstanties en de openbare en 
particuliere instellingen die doorgaans de 
aankoop of renovatie van gebouwen in de 
lidstaten financieren, ermee instemmen de 
kwalificatie en aanbevelingen te 
accepteren van de 
energieprestatiecertificaten die krachtens 
hun nationale en regionale 
certificeringprogramma's worden 
afgegeven omdat zij van een toereikende 
kwaliteit worden geacht om als basis te 
dienen voor het vaststellen van de hoogte 
van en de voorwaarden voor financiële 
stimulansen, fiscale maatregelen en 
voorwaarden voor leningen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale energieprestatiecertificaten een zinvolle rol spelen op 
de bouwmarkt, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de kwaliteit, mate van detaillering en 
betrouwbaarheid volstaan om als financiële instrumenten te dienen.

Amendement 376
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
overheidsinstanties en de openbare en 
particuliere financieringsinstellingen 
ermee instemmen de kwalificatie en 
aanbevelingen te accepteren van de 
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energieprestatiecertificaten die krachtens 
hun nationale en regionale 
certificeringprogramma's worden 
afgegeven omdat zij van een toereikende 
kwaliteit worden geacht om als basis te 
dienen voor het vaststellen van de hoogte 
van en de voorwaarden voor financiële 
stimulansen, fiscale maatregelen en 
voorwaarden voor leningen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale energieprestatiecertificaten een zinvolle rol spelen op 
de bouwmarkt, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de kwaliteit, mate van detaillering en 
betrouwbaarheid volstaan om als basis te dienen voor het vaststellen van de hoogte van en de 
voorwaarden voor financiële stimulansen, fiscale maatregelen en leningen. Van 
overheidsinstanties en kredietinstellingen eisen dat zij de kwaliteit en het nut ervan erkennen, 
is een goede wijze om dit te verwezenlijken.

Amendement 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen.

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen.  Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen, met inbegrip van 
informatie over beschikbare fiscale en 
financiële stimulansen en 
financieringsmogelijkheden..

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale energieprestatiecertificaten een zinvolle rol spelen op 
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de bouwmarkt, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de kwaliteit, mate van detaillering en 
betrouwbaarheid volstaan om als financiële instrumenten te dienen.

Amendement 378
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen.

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen en wordt hierin 
aangegeven welke mechanismen 
voorhanden zijn om de uitvoering van de 
aanbevelingen inzake de verbetering van 
de energieprestatie van het betreffende 
gebouw te financieren.

Or. en

Amendement 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen.

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen
ten uitvoer te leggen, met inbegrip van 
informatie over beschikbare fiscale en 
financiële stimulansen en 
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financieringsmogelijkheden.

Or. en

Amendement 380
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen.

4. Het energieprestatiecertificaat geeft aan 
of de eigenaar of huurder meer informatie 
kan verkrijgen over de in het certificaat 
verstrekte aanbevelingen. Daarnaast bevat 
het informatie over de stappen die moeten 
worden ondernomen om de aanbevelingen 
ten uitvoer te leggen, met inbegrip van 
informatie over beschikbare fiscale en 
financiële stimulansen en 
financieringsmogelijkheden.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale energieprestatiecertificaten een zinvolle rol spelen op 
de bouwmarkt, is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de kwaliteit, mate van detaillering en 
betrouwbaarheid volstaan om als basis te dienen voor het vaststellen van de hoogte van en de 
voorwaarden voor financiële stimulansen, fiscale maatregelen en leningen. Informatie over 
financiering zou in het energieprestatiecertificaat moeten worden opgenomen.

Amendement 381
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De overheidsinstanties moeten het 
goede voorbeeld geven en ernaar streven 
de aanbevelingen in het 



AM\771248NL.doc 17/86 PE421.190v01-00

NL

energieprestatiecertificaat binnen de 
geldigheidsperiode ervan uit te voeren. De 
lidstaten nemen in hun nationale plannen 
financiële en technische maatregelen op 
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 vertegenwoordigers 
van lokale en regionale overheden actief 
bij het ontwerpproces betrekken.

Or. en

Motivering

Lijkt op amendement 33 van mevrouw Ţicău, maar de overheidsinstanties hebben speciale 
financiële en technische steun nodig om hen te helpen deze richtlijn uit te voeren. 

Amendement 382
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De aanbevelingen die zijn 
opgenomen in het 
energieprestatiecertificaat dat voor 
gebouwen is afgegeven waarin 
overheidsinstanties zijn ondergebracht, 
worden binnen twee jaar na de datum van 
afgifte van het certificaat ten uitvoer 
gelegd.

Or. en

Motivering

Gezien de voortrekkersrol van openbare gebouwen moeten de aanbevelingen van de 
energieprestatiecertificaten altijd ten uitvoer worden gelegd, aangezien deze aanbevelingen 
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slechts kunnen worden gedaan, indien zij kostenoptimaal zijn. 

Amendement 383
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat voor gebouwen 
waarin overheidsinstanties zijn 
ondergebracht, worden binnen twee jaar 
na de datum van afgifte van het certificaat 
ten uitvoer gelegd.

Or. en

Motivering

De overheidsinstanties moeten het goede voorbeeld geven door alle in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen aanbevelingen altijd uit te voeren wanneer een 
gebouw in het bezit is van een overheidsinstantie.
De overheidsinstanties moeten het goede voorbeeld geven door alle in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen aanbevelingen altijd uit te voeren wanneer een 
gebouw in het bezit is van een overheidsinstantie.

Amendement 384
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De certificering van eengezinswoningen 
mag gebaseerd zijn op de beoordeling van 
een ander representatief gebouw met een 
soortgelijk ontwerp, soortgelijke omvang 
en soortgelijke eigenlijke energieprestaties, 
indien deze overeenstemming kan worden 
gegarandeerd door de deskundige die het 
energieprestatiecertificaat afgeeft.

6. De certificering van eengezinswoningen 
mag gebaseerd zijn op de beoordeling van 
een ander representatief gebouw met een 
soortgelijk ontwerp, soortgelijke omvang 
en soortgelijke eigenlijke energieprestaties, 
indien de plaatselijke 
klimaatsomstandigheden in aanmerking 
worden genomen en indien deze 
overeenstemming kan worden 
gegarandeerd door de deskundige die het 
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energieprestatiecertificaat afgeeft.

Or. en

Motivering

De energieprestatie van gebouwen hangt af van de klimaatsomstandigheden in elke regio. 
Derhalve moeten de klimaatsomstandigheden in aanmerking worden genomen.

Amendement 385
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De certificering van eengezinswoningen 
mag gebaseerd zijn op de beoordeling van 
een ander representatief gebouw met een 
soortgelijk ontwerp, soortgelijke omvang 
en soortgelijke eigenlijke energieprestaties, 
indien deze overeenstemming kan worden 
gegarandeerd door de deskundige die het 
energieprestatiecertificaat afgeeft.

6. De certificering van eengezinswoningen 
mag gebaseerd zijn op de beoordeling van 
een ander representatief gebouw met een 
soortgelijk ontwerp, soortgelijke omvang 
en soortgelijke eigenlijke energieprestaties, 
indien de plaatselijke 
klimaatsomstandigheden in aanmerking 
worden genomen en indien deze 
overeenstemming kan worden 
gegarandeerd door de deskundige die het 
energieprestatiecertificaat afgeeft.

Or. en

Motivering

De energieprestatie van gebouwen hangt af van de klimaatsomstandigheden in elke regio. 
Derhalve moeten de klimaatsomstandigheden in aanmerking worden genomen.
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Amendement 386
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het energieprestatiecertificaat is niet 
langer dan tien jaar geldig.

7. Het energieprestatiecertificaat  is niet 
langer dan tien jaar geldig. Binnen een 
periode van drie jaar vanaf de datum van 
afgifte van het energieprestatiecertificaat 
leggen de overheidsinstanties de 
aanbevelingen hierin volledig ten 
uitvoering.

Or. en

Motivering

De overheidsinstanties moeten het goede voorbeeld geven door binnen een redelijke termijn 
alle in het energieprestatiecertificaat opgenomen aanbevelingen uit te voeren voor gebouwen 
die in hun bezit zijn.

Amendement 387
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Elke lidstaat moet de door andere 
lidstaten volgens de richtsnoeren 
opgestelde certificaten in principe moeten 
erkennen.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten elkaars energiecertificaten wederzijds erkennnen.
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Amendement 388
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie neemt uiterlijk op 30 
juni 2010 richtsnoeren aan waarin 
minimumnormen voor de inhoud en vorm 
van energieprestatiecertificaten worden 
gegeven. De inhoud van het certificaat is, 
indien haalbaar, beschikbaar in de talen 
die door eigenaar en huurder worden 
begrepen. Deze maatregel, die niet-
essentiële onderdelen van deze richtlijn 
beoogt te wijzigen door haar aan te 
vullen, wordt vastgesteld volgens de in 
artikel 21, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
Elke lidstaat erkent de in een andere 
lidstaat overeenkomstig deze richtsnoeren 
afgegeven certificaten en legt geen 
beperkingen op aan de vrijheid om 
financiële diensten te verlenen om 
redenen die verband houden met het in 
een andere lidstaat afgegeven certificaat.

Or. en

Motivering

Er moeten gemeenschappelijke Europese richtsnoeren zijn waarin minimumnormen voor de 
inhoud en vorm van energieprestatiecertificaten worden gegeven. Deze gemeenschappelijke 
normen zullen ervoor zorgen dat het publiek beter geïnformeerd is over de energieprestaties 
van gebouwen. Het certificaat dient voorzover haalbaar in talen beschikbaar te zijn die zowel
door de huurder als de eigenaar worden begrepen, dat wil zeggen ten minste de voornaamste 
talen (bijv. Engels, Frans, enz.).
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Amendement 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. Tegen 2011 wordt op basis van 
informatie van de lidstaten en in overleg 
met de betrokken sectoren een vrijwillige 
gemeenschappelijke certificering van de 
Europese Unie voor de energieprestatie 
van gebouwen ontwikkeld middels de in 
artikel 21 genoemde 
comitologieprocedure.
De lidstaten introduceren tegen 2012 op 
hun eigen grondgebied deze vrijwillige 
certificering van de Europese Unie die zal 
bestaan naast de nationale 
certificeringsregeling.

Or. en

Motivering

De commerciële sector zou baat hebben bij een vrijwillige Europese certificering van de 
energieprestatie. Het feit dat in elke lidstaat van de EU verschillende nationale 
certificeringsregelingen bestaan, heeft geleid tot grote segmentering en verwarring op de 
interne markt. Het is zeer moeilijk om de verschillende nationale regelingen te vergelijken, 
zelfs wanneer de heersende klimaten vergelijkbaar zijn. Het is derhalve onmogelijk voor 
internationale bedrijven om de relatieve energie-efficiëntie van de gebouwen die zij in 
verschillende landen gebruiken, te vergelijken of hiervan verslag uit te brengen.

Amendement 390
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
energieprestatiecertificaat wordt afgegeven 
voor gebouwen of delen daarvan die 
worden gebouwd, verkocht of verhuurd en 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
energieprestatiecertificaat wordt afgegeven 
voor gebouwen of delen daarvan die 
worden gebouwd, verkocht of verhuurd en 
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voor gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 die 
door de overheid worden gebruikt.

voor gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Alle door overheidsinstanties gebruikte gebouwen moeten steeds gecertificeerd zijn, ongeacht 
hun grootte.

Amendement 391
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
energieprestatiecertificaat wordt afgegeven 
voor gebouwen of delen daarvan die 
worden gebouwd, verkocht of verhuurd en 
voor gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 die 
door de overheid worden gebruikt. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
energieprestatiecertificaat wordt afgegeven 
voor gebouwen of delen daarvan die 
worden gebouwd, verkocht of verhuurd en 
voor gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties moeten het goede voorbeeld geven.

Amendement 392
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanbevelingen die vervat zijn in het 
energiecertificaat voor gebouwen voor 
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openbaar gebruik met een 
gebruiksoppervlakte van meer dan 250 m2

moeten worden uitgevoerd binnen twee 
jaar na de datum waarop het certificaat 
wordt verstrekt.

Or. pl

Motivering

Dit amendement beoogt ondermeer een stimulans te geven aan de overheden om een grotere 
inspanning te doen om het voortouw te nemen bij het streven naar een maximale energie-
efficiëntie en daarbij een voorbeeld te geven aan de andere sectoren. Het nuttigst zou zijn 
hoge normen vast te stellen voor gebouwen voor openbaar gebruik, die moeten voldoen aan 
de in de energiecertificaten vastgestelde normen.

Amendement 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 - lid 3 - alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bovendien kan er bij de verkoop van 
"rustieke" gebouwen, d.w.z. gebouwen 
zonder verwarmings of 
koelingsinstallaties, gedacht worden aan 
vormen van fiscale stimulans voor de
koper wanneer deze investeert in 
technische installaties die de 
energiebehoeften van het gebouw 
verminderen met een minimaal 
percentage dat in de wetgeving wordt 
vastgelegd.

Or. it

Motivering

De renovatie van een gebouw met maatregelen die de energie-efficiëntie vergroten, verhoogt 
ook de waarde ervan. Er moeten daarom stimulansen worden geboden aan de koper van een 
"rustiek plattelandshuis", d.w.z. een gebouw dat niet beschikt over verwarmings- en 
koelingsinstallaties.
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Amendement 394
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten eisen dat, wanneer 
gebouwen of delen daarvan te huur worden 
aangeboden, de numerieke 
energieprestatie-indicator van het 
energieprestatiecertificaat wordt vermeld 
in alle advertenties voor de verhuur van 
het gebouw of delen daarvan, en dat
energieprestatiecertificaat aan de 
toekomstige huurder wordt voorgelegd.

4. De lidstaten eisen dat, wanneer 
gebouwen of delen daarvan te huur worden 
aangeboden, het energieprestatiecertificaat 
aan de toekomstige huurder wordt 
voorgelegd.

Het energieprestatiecertificaat wordt ten 
laatste op het moment van het sluiten van 
het huurcontract door de eigenaar aan de 
huurder overhandigd.

Een kopie van het 
energieprestatiecertificaat wordt ten laatste 
op het moment van het sluiten van het 
huurcontract door de eigenaar aan de 
huurder overhandigd.

Or. de

Motivering

Het origineel van het certificaat moet steeds bij de eigenaar blijven, want anders zou de 
huurder verantwoordelijk moeten worden gesteld voor een eventueel verlies ervan. Verder 
zou de opneming van energieprestatie-indicatoren in advertenties leiden tot aanzienlijke 
rechgtsonzekerheid met betrekking tot de vermelde kenmerken.

Amendement 395
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De certificaten betreffende de totale 
energie-efficiëntie dienen slechts als 
informatie; eventuele juridische of andere 
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effecten ervan vloeien voort uit de 
antionale voorschriften.

Or. de

Motivering

De Commissie heeft deze oude paragraaf in haar voorstel geschrapt. Deze zou evenwel 
moeten worden bewaard.

Amendement 396
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De leden 1, 3 en 4 zijn van 
toepassing op gebouwen waarvan het 
bouwproces is afgesloten.

Or. en

Motivering

In een aantal landen, zoals Finland, kan een energieprestatiecertificaat reeds in het 
ontwerpstadium worden opgesteld. In andere landen is dit niet mogelijk tot het begin of zelfs 
de voltooiing van het bouwproces. Een gemeenschappelijk verplichting van de EU om 
energieprestatiecertificaten op te stellen voor alle ongebouwde gebouwen in welk stadium 
dan ook zou in vele lidstaten wijzigingen in de bouwverordeningen vergen op een niveau dat 
niet in verhouding staat tot de potentiële voordelen.

Amendement 397
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De leden 1, 3 en 4 zijn van 
toepassing op gebouwen waarvan het 
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bouwproces is afgesloten.

Or. en

Amendement 398
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat in gebouwen waar 
een totale bruikbare vloeroppervlakte van 
meer dan 205 m2 door overheidsdiensten 
wordt gebruikt, het 
energieprestatiecertificaat wordt 
geafficheerd op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De vereiste om energieprestatiecertificaten te afficheren in alle gebouwen die vaak door het 
publiek worden gebruikt, is voldoende uitgewerkt in artikel 12, lid 2. De schrapping maakt 
een einde aan de eis om energieprestatiecertificaten te afficheren voor openbare gebouwen 
die niet vaak door het publiek worden gebruikt, zoals garages, opslagplaatsen voor medisch 
materiaal en uitrusting welke minder voordelen voor de bewustmaking van het publiek 
bieden.

Amendement 399
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat in gebouwen waar een 
totale bruikbare vloeroppervlakte van 
meer dan 205 m2 door overheidsdiensten 

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat in gebouwen die door 
overheidsdiensten worden gebruikt, het 
energieprestatiecertificaat  wordt 
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wordt gebruikt, het 
energieprestatiecertificaat  wordt 
geafficheerd op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek.

geafficheerd  op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek.

Or. en

Motivering

Het afficheren van certificaten in alle door overheidsinstanties gebruikte gebouwen brengt 
weinig kosten met zich mee en kan bijdragen tot een aanzienlijke bewustwording en 
acceptatie van energieprestatiecertificaten door het publiek.

Amendement 400
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat in gebouwen waar een 
totale bruikbare vloeroppervlakte van 
meer dan 205 m2 door overheidsdiensten 
wordt gebruikt, het 
energieprestatiecertificaat  wordt 
geafficheerd op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek.

1. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat in gebouwen die door
overheidsdiensten worden gebruikt, het 
energieprestatiecertificaat  wordt 
geafficheerd  op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek.

Or. en

Motivering

In overheidsgebouwen, ongeacht hun grootte, moeten de certificaten altijd geafficheerd 
worden. Deze maatregel brengt weinig kosten met zich mee, maar kan bijdragen tot een 
aanzienlijke bewustwording en acceptatie van energieprestatiecertificaten door het publiek.
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Amendement 401
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van c.v.-ketels met een 
nominaal vermogen van meer dan 20 kW. 
De keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de ketel en van de 
ketelgrootte ten opzichte van de 
verwarmingsbehoeften van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van met niet-
hernieuwbare vloeibare of vaste 
brandstoffen gestookte c.v.-ketels met een 
nominaal vermogen van meer dan 20 kW. 
De keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de ketel en van de 
ketelgrootte ten opzichte van de 
verwarmingsbehoeften van het gebouw. De 
lidstaten mogen deze keuringen 
opschorten, wanneer een elektronisch 
toezichts- en controlesysteem is ingevoerd.

Or. en

Motivering

Een elektronische toezichts- en controlesysteem draagt ertoe bij de energieprestatie van op 
elektriciteit werkende apparaten en installaties te evalueren waardoor de noodzaak van 
bijkomende keuringen kan wegvallen.

Amendement 402
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het invoeren van 
regelmatige inspecties van warmtepompen 
met een nominaal vermogen van meer 
dan 5 kW, welke tenminste elke twee jaar 
moeten worden uitgevoerd. Voor 
warmtepompen die meer dan 15 jaar oud 
zijn nemen de lidstaten de nodige 
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maatregelen om te zorgen voor een 
eenmalige inspectie van de gehele 
verwarmingsinstallatie. Deze inspectie 
moet een analyse omvatten van de 
doelmatigheid van de warmtepompen en 
hun dimensionering gelet op de 
verwarmings- en koelingsbehoeften van 
het gebouw.

Or. fr

Motivering

De inspecties moeten ook betrekking hebben op warmtepompen met een nominaal nuttig 
vermogen van meer dan 5 kW (99% van de warmtepompen voldoen aan deze voorwaarde), 
want deze techniek ontwikkelt zich snel en vereist gecompliceerde componenten 
(compressoren, elektronische reguleringssystemen e.d.) om een doelmatige werking te 
garanderen. De onderhavige herziening van de tekst, waarbij de inspectie beperkt wordt tot 
de ketels en de airconditioningsystemen, gaat niet voldoende ver om de doelmatigheid van 
deze inspecties met betrekking tot de energiebesparing te bevorderen.

Amendement 403
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de frequentie van de 
keuringen laten variëren naargelang het 
type en het nominaal vermogen van de 
ketel van het verwarmingssysteem. Bij het 
bepalen van de frequentie houden de 
lidstaten rekening met de kosten voor de 
keuring van het verwarmingssysteem en de 
geraamde besparingen van energiekosten 
die uit de keuring kunnen voortvloeien. 
2002/91.

2. De lidstaten kunnen de frequentie van de 
keuringen laten variëren naargelang het 
type en het nominaal vermogen van het 
verwarmingssysteem. Bij het bepalen van 
de frequentie houden de lidstaten rekening 
met de kosten voor de keuring van het 
verwarmingssysteem en de geraamde 
besparingen van energiekosten die uit de 
keuring kunnen voortvloeien. 2002/91.

Or. en

Motivering

Keuringen van het gehele verwarmingssysteem, met inbegrip van de ketels, voorkomt 
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onnodige administratieve rompslomp en is efficiënter.

Amendement 404
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1, 2 en 3 
mogen de lidstaten maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de gebruikers 
geadviseerd worden over vervanging van 
de c.v.-ketels, andere wijzigingen van het 
verwarmingssysteem en alternatieve 
oplossingen om de doeltreffendheid en de 
juiste grootte van de ketel te beoordelen. 
Deze aanpak dient hetzelfde resultaat op te 
leveren als het bepaalde in de leden 2 en 3. 

4. In afwijking van de leden 1, 1 bis, 2 en 3 
mogen de lidstaten maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de gebruikers 
geadviseerd worden over vervanging van 
de c.v.-ketels, andere wijzigingen van het 
verwarmingssysteem en alternatieve 
oplossingen om de doeltreffendheid en de 
juiste grootte van de ketel te beoordelen. 
Deze aanpak dient hetzelfde resultaat op te 
leveren als het bepaalde in de leden 2 en 3.

De lidstaten die de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde maatregelen toepassen , 
brengen tegen ten laatste 30 juni 2011  bij 
de Commissie verslag uit over de 
gelijkwaardigheid van die maatregelen met 
de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen. De lidstaten brengen om de 
drie jaar verslag uit bij de Commissie. De 
verslagen mogen worden opgenomen in de 
in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.

De lidstaten die de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde maatregelen toepassen, 
brengen tegen ten laatste 30 juni 2011 bij 
de Commissie verslag uit over de 
gelijkwaardigheid van die maatregelen met 
de in de leden 1, 1 bis, 2 en 3 bedoelde 
maatregelen. De lidstaten brengen om de 
drie jaar verslag uit bij de Commissie. De 
verslagen mogen worden opgenomen in de 
in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.

Or. fr

Motivering

De inspecties moeten ook betrekking hebben op warmtepompen met een nominaal nuttig 
vermogen van meer dan 5 kW (99% van de warmtepompen voldoen aan deze voorwaarde), 
want deze techniek ontwikkelt zich snel en vereist gecompliceerde componenten 
(compressoren, elektronische reguleringssystemen e.d.) om een doelmatige werking te 
garanderen. De onderhavige herziening van de tekst, waarbij de inspectie beperkt wordt tot 
de ketels en de airconditioningsystemen, gaat niet voldoende ver om de doelmatigheid van 
deze inspecties met betrekking tot de energiebesparing te bevorderen.
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Amendement 405
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW.  De 
keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de airconditioning en van 
de dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoefte van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen. De keuring 
omvat een beoordeling van het rendement 
van de airconditioning en van de 
dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoefte van het gebouw.

Or. de

Motivering

OM redenen van energie-efficiëntie en hygiëne is het zinvol alle airconditioningsystemen aan 
een regelmatig on derzoek te onderwerpen.

Amendement 406
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW. De 
keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de airconditioning en van 
de dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoefte van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW. De 
keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de airconditioning en van 
de dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoefte van het gebouw. De 
lidstaten mogen deze keuringen 
opschorten, wanneer een elektronisch 



AM\771248NL.doc 33/86 PE421.190v01-00

NL

toezichts- en controlesysteem is ingevoerd.

Or. en

Motivering

Een elektronische toezichts- en controlesysteem draagt ertoe bij de energieprestatie van op 
elektriciteit werkende apparaten en installaties te evalueren waardoor de noodzaak van 
bijkomende keuringen kan wegvallen.

Amendement 407
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW. De 
keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de airconditioning en van 
de dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoefte van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW en 
omkeerbare warmtepompen met een 
nominaal effectief vermogen van meer 
dan 5 kW. De keuring omvat een 
beoordeling van het rendement van de 
airconditioning en van omkeerbare 
warmte pompen en van de dimensionering 
ervan gelet op de koelingsbehoefte van het 
gebouw.

Or. fr

Motivering

De inspecties moeten ook betrekking hebben op warmtepompen met een nominaal nuttig 
vermogen van meer dan 5 kW (99% van de warmtepompen voldoen aan deze voorwaarde), 
want deze techniek ontwikkelt zich snel en vereist gecompliceerde componenten 
(compressoren, elektronische reguleringssystemen e.d.) om een doelmatige werking te 
garanderen. De onderhavige herziening van de tekst, waarbij de inspectie beperkt wordt tot 
de ketels en de airconditioningsystemen, gaat niet voldoende ver om de doelmatigheid van 
deze inspecties met betrekking tot de energiebesparing te bevorderen.



PE421.190v01-00 34/86 AM\771248NL.doc

NL

Amendement 408
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW. De 
keuring omvat een beoordeling van het 
rendement van de airconditioning en van 
de dimensionering ervan gelet op de 
koelingsbehoefte van het gebouw.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen voor het instellen van een 
regelmatige keuring van 
airconditioningsystemen met een nominaal 
koelvermogen van meer dan 12 kW en van 
ventilatiesystemen. De keuring omvat een 
beoordeling van het rendement van de 
airconditioning en van de dimensionering 
ervan gelet op de koelingsbehoefte van het 
gebouw.

Or. en

Motivering

Mechanische ventilatiesystemen verbruiken in gebouwen vaak veel energie.

Amendement 409
Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen de frequentie van de 
keuringen laten variëren naargelang het 
type en het nominaal vermogen van het 
airconditioningsysteem. Bij het bepalen 
van de frequentie houden de lidstaten 
rekening met de kosten voor de keuring 
van het airconditioningsysteem en de 
geraamde besparingen van energiekosten 
die uit de keuring kunnen voortvloeien.

2. De lidstaten kunnen de frequentie van de 
keuringen laten variëren naargelang het 
type en het nominaal vermogen van het 
airconditioningsysteem of van omkeerbare 
warmtepompen. Bij het bepalen van de 
frequentie houden de lidstaten rekening 
met de kosten voor de keuring van het 
airconditioningsysteem of van omkeerbare 
warmtepompen en de geraamde 
besparingen van energiekosten die uit de 
keuring kunnen voortvloeien.
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Or. fr

Motivering

De inspecties moeten ook betrekking hebben op warmtepompen met een nominaal nuttig 
vermogen van meer dan 5 kW (99% van de warmtepompen voldoen aan deze voorwaarde), 
want deze techniek ontwikkelt zich snel en vereist gecompliceerde componenten 
(compressoren, elektronische reguleringssystemen e.d.) om een doelmatige werking te 
garanderen. De onderhavige herziening van de tekst, waarbij de inspectie beperkt wordt tot 
de ketels en de airconditioningsystemen, gaat niet voldoende ver om de doelmatigheid van 
deze inspecties met betrekking tot de energiebesparing te bevorderen.

Amendement 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Alle ventilatiesystemen, ongeacht 
hun koelvermogen, worden gekeurd en tot 
de keuring behoort een beoordeling van 
de luchtstromen.

Or. en

Motivering

Volgens de huidige eisen wordt een ventilatiesysteem alleen gekeurd, indien het deel uitmaakt 
van het airconditioningsysteem. Bijna geen enkel ventilatiesysteem in woongebouwen is 
aangesloten op het airconditioningsysteem. Derhalve is een aparte en speciale bepaling 
inzake keuringen van ventilatiesystemen nodig om energieverlies door slecht functioneren te 
voorkomen.
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Amendement 411
Britta Thomsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het vastleggen van de in leden 1 
en 2 bedoelde maatregelen zorgen de 
lidstaten, voorzover dit economisch en 
technisch haalbaar is, ervoor dat de 
keuringen worden uitgevoerd 
overeenkomstig de inspecties op lekkages, 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) 
842/2006. 

Or. en

Motivering

Inspecties op lekkages in airconditioningsystemen worden reeds omschreven in Verordening 
(EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen. Dit houdt in dat er 
momenteel bindende inspecties voor de meeste airconditioningsystemen in gebouwen bestaan. 
In deze verordening wordt reeds de frequentie van de inspecties/controles gespecificeerd in 
verhouding tot de hoeveelheid koelvloeistof in het airconditioningsysteem, die verband houdt 
met de energie-efficiëntie en de emissies van gefluoreerde broeikasgassen. De in de leden 1 
en 2 bedoelde regelmatige keuringen moeten derhalve worden afgestemd op de huidige 
inspecties/controles uit hoofde van Verordening (EG) nr. 824/2006.

Amendement 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het vastleggen van de in de leden 
1 en 2 bedoelde maatregelen zorgen de 
lidstaten, voorzover dit economisch en 
technisch haalbaar is, ervoor dat de 
keuringen worden uitgevoerd 
overeenkomstig de keuringen van 
verwarmingssystemen en andere
technische systemen, zoals bedoeld in 
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artikel 13 van deze richtlijn, en de 
inspecties op lekkages, zoals vastgelegd in 
Verordening (EG) 842/2006. 

Or. en

Motivering

Inspecties op lekkages in airconditioningsystemen worden reeds omschreven in Verordening 
(EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen. De regelmatige keuringen 
moeten hierop worden afgestemd.

Amendement 413
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Keuring van andere energieverbruikende 

technische systemen
De lidstaten mogen de frequentie van de 
keuringen laten variëren voor de keuring 
van energieverbruikende technische 
systemen andere dan verwarmings- en 
airconditioningsystemen, zoals:
(a) mechanische ventilatie;
(b) warmteterugwinventilatie;
(c) andere warmteterugwinapparatuur;
(d) waterverbruikende systemen, 
afhankelijk van het soort systeem.
Bij het bepalen van de frequentie houden 
de lidstaten rekening met de kosten voor 
de keuring van het energieverbruikende 
technische systeem en de geraamde 
besparingen van energiekosten die uit de 
keuring kunnen voortvloeien.

Or. en
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Motivering

Er wordt aangedrongen op een nieuw artikel ter ondersteuning van keuringen van alle 
energieverbruikende technische systemen, niet alleen voor verwarming en airconditioning. 
Een nieuw artikel kan bijdagen tot het streven van de Europese Unie om het energieverbruik 
terug te dringen en derhalve om de algehele energieprestatie van de gebouwen te vergroten.

Amendement 414
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder b) bedoelde aanbevelingen 
hebben specifiek betrekking op het systeem 
en bieden transparante informatie over de 
kosteneffectiviteit ervan. De beoordeling 
van de kosteneffectiviteit is gebaseerd op 
een reeks standaardvoorwaarden, 
bijvoorbeeld voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen.

De onder b) bedoelde aanbevelingen 
hebben specifiek betrekking op het systeem 
en bieden transparante informatie over de 
kosteneffectiviteit ervan.

Or. en

Motivering

Hoewel de opneming van aanbevelingen in het keuringsverslag zeer wenselijk is, is het de 
vraag of van de deskundigen die de keuringen uitvoeren, kan worden verwacht dat zij in staat 
zijn de energiebesparingen te berekenen die voortvloeien uit de toepassing van de 
maatregelen met het oog op de energie-efficiëntie en de rentevoeten voor de nodige 
investeringen. Het zou derhalve moeten volstaan om te verwijzen naar verdere informatie 
over de kosteneffectiviteit van de aanbevelingen.
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Amendement 415
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder b) bedoelde aanbevelingen 
hebben specifiek betrekking op het systeem 
en bieden transparante informatie over de 
kosteneffectiviteit ervan. De beoordeling 
van de kosteneffectiviteit is gebaseerd op 
een reeks standaardvoorwaarden, 
bijvoorbeeld voor de beoordeling van 
energiebesparingen en de onderliggende 
energieprijzen en rentevoeten voor 
investeringen.

De onder b) bedoelde aanbevelingen 
hebben specifiek betrekking op het systeem 
en bieden transparante informatie over de 
kosteneffectiviteit ervan.

Or. de

Motivering

De voorgestelde berekeningen van de kostenefficiëntie gaan het kader van het instrument 
"energie-efficiiëntiecertificaat" verre te buiten en zouden hoge kosten met zich meebrengen, 
waardoor er te hoge kosten in rekening zouden moeten worden gebracht. Berekeningen i.v.m 
de kostenefficiëntie moeten worden voorbehouden aan een goed gefundeerd energieadvies, 
dat op basis van vrijwilligheid plaatsvindt.

Amendement 416
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onder b) bedoelde aanbevelingen 
hebben specifiek betrekking op het 
systeem en bieden transparante informatie 
over de kosteneffectiviteit ervan. De 
beoordeling van de kosteneffectiviteit is 
gebaseerd op een reeks 
standaardvoorwaarden, bijvoorbeeld voor 
de beoordeling van energiebesparingen en 
de onderliggende energieprijzen en 

De onder b) bedoelde aanbevelingen 
bevatten transparante informatie over de 
kosteneffectiviteit ervan.
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rentevoeten voor investeringen.

Or. de

Motivering

Ook hier geldt weer dat inspectieverslagen geen energieadvies vormen of in de plaats 
daarvan mogen treden.

Amendement 417
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het keuringsverslag wordt door de 
inspecteur aan de eigenaar of huurder van 
het gebouw overhandigd.

3. Het keuringsverslag wordt door de 
inspecteur aan de eigenaar of huurder van 
het gebouw overhandigd. In het geval van 
een eigenaarsgemeenschap moeten ze aan 
alle eigenaars worden overhandigd.

Or. de

Motivering

De verslagen hebben betrekking op panden die niet het eigendom van de huurders vormen. Zij 
moeten daarom alleen aan de eigenaar worden overhandigd, of in het geval van 
eigenaarsgemeenschappen, aan de eigenaars.

Amendement 418
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings-  en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
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wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde en erkende deskundigen 
die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van 
een openbaar orgaan  of particuliere
onderneming  optreden.

wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde deskundigen die hetzij 
zelfstandig hetzij in dienst van een 
openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden.

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid.

Or. de

Motivering

De invoering van een extra toelatingsprocedure voor het vaststellen van de groep personen 
die gerechtigd is een certificaat van energie-efficiëntie op te stellen zou veel kosten met zich 
meebrengen, en dat geld zou beter kunnen worden besteed aan maatregelen voor 
klimaatbescherming. Het volstaat om het recht om deze certificaten op te stellen te verbinden 
aan een zeker niveau van kwalificaties.

Amendement 419
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde en erkende deskundigen 
die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van 
een openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde en erkende deskundigen 
die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van 
een openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden.
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De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid.

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid.

Uiterlijk in 2010 moeten er op basis van 
de van de lidstaten verkregen informaties 
en de bij vertegenwoordigers van de 
relevante sectoren ingewonnen adviezen 
op grond van de procedure genoemd in 
artikel 21 minimale voorwaarden en eisen 
worden vastgesteld met betrekking tot de 
erkenning in de afzonderlijke lidstaten 
van de opleidingsprogramma's en de 
beroepscertifcaten van de onafhankelijke 
experts.
Op basis van bovengenoemde 
minimumeisen stellen de lidstaten 
uiterlijk in 2011 hun eigen voorwaarden 
en eisen vast ten aanzien van de 
opleidingsprogramma's en certificaten 
van de experts.
De afzonderlijke lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van de door hen 
goedgekeurde opleidingsprogramma's en 
certificaten.
Op basis van wederkerigheid erkennen de 
lidstaten de in de andere lidstaten 
uitgegeven certificaten en leggen zij geen 
hindernissen in de weg aan de vrijheid 
van dienstverlening en de mogelijkheid 
voor de afzonderlijke lidstaten om hun 
eigen voorwaarden voor certificatie vast te 
stellen.

Or. pl

Motivering

Thans is het niet duidelijk of de toekomstige corporaties van eigenaars of beheerders van 
gebouwen die een certificaat hebben ontvangen met de daarbij behoren kwalificaties 
energiekarakteristieken mogen opstellen voor de gebouwen die tot het bezit van deze 
corporaties behoren. Die mogelijkheid zou de taak vergemakkelijken en kostenbesparingen 
mogelijk maken voor bijvoorbeeld communale corporaties die appartementsgebouwen 
beheren. De goedkeuring van het beginsel van wederzijdse erkenning van de certificaten door 
de lidstaten zou het vrije verkeer van de experts vergemakkelijken. Dit beginsel is in 
overeenstemming met de bepalingen van verordening van het EP 842/2006/EG van 17 mei 
2006.
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Amendement 420
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde en erkende deskundigen 
die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van 
een openbaar orgaan of particuliere 
onderneming  optreden.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde deskundigen die hetzij 
zelfstandig hetzij in dienst van een 
openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden.

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid.

Or. de

Motivering

Reeds in de richtlijn ter bevordering van hernieuwbare energieën verlangde de Commissie 
tevergeefs een nieuwe toelating voor de installateurs. Nu doet zij weer een nieuwe poging om 
de bureaucratie van de lidstaten verder te doen uitdijen. Deze poging moet worden 
afgewezen. De nationale systemen voor beroepsopleiding bieden voldoende garantie voor de 
vereiste kwalificaties.

Amendement 421
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering  van 
gebouwen en de keuring van verwarmings-
en airconditioningsystemen op 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
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onafhankelijke wijze worden uitgevoerd 
door gekwalificeerde en erkende 
deskundigen die hetzij zelfstandig hetzij in 
dienst van een openbaar orgaan  of 
particuliere onderneming  optreden.

wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde of erkende deskundigen 
die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van 
een openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden. 

Or. en

Motivering

Een bijkomende verplichte erkenningsregeling zou tot onnodige bureaucratische rompslomp 
en een verhoging van de kosten leiden, terwijl de voordelen ervan zeer gering lijken. In het 
licht van de verschillen in de nationale regelingen voor beroepskwalificaties lijken de 
lidstaten het best in staat te zijn om te beslissen welke deskundigen in aanmerking komen voor 
het uitvoeren van de energieprestatiecertificering.

Amendement 422
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde en erkende deskundigen 
die hetzij zelfstandig hetzij in dienst van 
een openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
energieprestatiecertificering van gebouwen 
en de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen op onafhankelijke 
wijze worden uitgevoerd door 
gekwalificeerde deskundigen die hetzij 
zelfstandig hetzij in dienst van een 
openbaar orgaan of particuliere 
onderneming optreden.

Or. en

Motivering

Het opleggen van een erkenningssysteem kan negatieve gevolgen hebben voor de 
beschikbaarheid van deskundigen en hiermee zou veel geld gemoeid kunnen zijn, dat anders 
in andere klimaatbeschermingsmaatregelen zou kunnen worden geïnvesteerd. Het beoordelen 
van deskundigen op basis van hun diploma en opleiding zou kunnen volstaan.
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Amendement 423
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid. 

Schrappen.

Or. en

Motivering

Het opleggen van een erkenningssysteem kan negatieve gevolgen hebben voor de 
beschikbaarheid van deskundigen en hiermee zou veel geld gemoeid kunnen zijn, dat anders 
in andere klimaatbeschermingsmaatregelen zou kunnen worden geïnvesteerd. Het beoordelen 
van deskundigen op basis van hun diploma en opleiding zou kunnen volstaan.

Amendement 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid.

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid. De lidstaten zorgen 
voor de wederzijdse erkenning van de 
nationale kwalificatie en accreditatie.

Or. en

Motivering

De wederzijdse erkenning van de kwalificaties en certificeringen, alsmede geharmoniseerde 
curriculae en opleidingsprogramma's zorgen voor de kwaliteit van de deskundigen en maken 
vrij verkeer en het vrij verrichten van de door hun geboden diensten mogelijk.
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Amendement 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen een register voor 
deskundigen in en zorgen ervoor dat deze 
deskundigen elk jaar opleidingscursussen 
kunnen volgen.

Or. en

Motivering

Het opzetten van een register waarborgt de bekwaamheid en deskundigheid van de 
certificeerders en de betrouwbaarheid van de resultaten.

Amendement 426
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
deskundigen die worden geaccrediteerd 
voor het uitvoeren van certificeringen en 
keuringen, geen toestemming krijgen om 
energie te verkopen en te distribueren.

Or. en

Motivering

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
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experts. 

Amendement 427
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Art. 17. Schrappen.
Onafhankelijk controlesysteem

1. De lidstaten stellen overeenkomstig 
bijlage II een onafhankelijk 
controlesysteem vast voor de 
energieprestatiecertificaten en voor de 
keuringsverslagen van verwarmings- en 
airconditioningsystemen.
2. De lidstaten mogen de 
tenuitvoerlegging van de onafhankelijke 
controlesystemen delegeren.
Indien zij dat doen, zien zij erop toe dat de 
onafhankelijke controlesystemen ten 
uitvoer worden gelegd overeenkomstig 
bijlage II.
3. De lidstaten vereisen dat de 
energieprestatiecertificaten en de in lid 1 
genoemde keuringsverslagen 
geregistreerd worden of ter beschikking 
worden gesteld van de bevoegde instanties 
of organen waaraan de tenuitvoerlegging 
van de onafhankelijke controlesystemen 
door de bevoegde instanties op verzoek 
werd gedelegeerd.

Or. de

Motivering

Een dergelijk controlesysteem zou de lidstaten miljarden kosten en staat in geen verhouding 
tot het nut ervan, hetgeen gerechtvaardigde twijfel doet rijzen aan de zin ervan.
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Amendement 428
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Art. 17. Schrappen.
Onafhankelijk controlesysteem

1. De lidstaten stellen overeenkomstig 
bijlage II een onafhankelijk 
controlesysteem vast voor de 
energieprestatiecertificaten en voor de 
keuringsverslagen van verwarmings- en 
airconditioningsystemen.
2. De lidstaten mogen de 
tenuitvoerlegging van de onafhankelijke 
controlesystemen delegeren.
Indien zij dat doen, zien zij erop toe dat de 
onafhankelijke controlesystemen ten 
uitvoer worden gelegd overeenkomstig 
bijlage II.
3. De lidstaten vereisen dat de 
energieprestatiecertificaten en de in lid 1 
genoemde keuringsverslagen 
geregistreerd worden of ter beschikking 
worden gesteld van de bevoegde instanties 
of organen waaraan de tenuitvoerlegging 
van de onafhankelijke controlesystemen 
door de bevoegde instanties op verzoek 
werd gedelegeerd.

Or. de

Motivering

De verplichting om naast de uitvoering van inspecties en de opstelling van een certificaat ook 
nog een afzonderlijk controlesysteem in te voeren, leidt tot buitenproportioneel grote 
administratieve uitgaven. De middelen die daarvoor zouden worden uitgegeven zouden beter 
kunnen worden besteed aan energiebesparingsmaatregelen.
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Amendement 429
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen overeenkomstig 
bijlage II een onafhankelijk 
controlesysteem vast voor de 
energieprestatiecertificaten en voor de 
keuringsverslagen van verwarmings- en 
airconditioningsystemen.

1. De lidstaten stellen overeenkomstig 
bijlage II een onafhankelijk 
controlesysteem vast voor de 
energieprestatiecertificaten en voor de 
keuringsverslagen van verwarmings- en 
airconditioningsystemen. De lidstaten 
roepen gesplitste 
handhavingsmechanismen in het leven 
voor organisaties die bevoegd zijn voor 
het opleggen van 
energieprestatiecertificaten en verslagen 
over de keuring van verwarmings- en 
airconditioningsystemen.

Or. en

Motivering

Gesplitste handhavingsmechanismen (voor organisaties, bijv. plaatselijke autoriteiten die 
bevoegd zijn voor het opleggen van energieprestatiecertificaten en verslagen over de keuring 
van verwarmings- en airconditioningsystemen) zijn van essentieel belang voor de doelmatige 
tenuitvoerlegging van de richtlijn en ter voorkoming van onvermijdelijke belangenconflicten, 
wanneer een organisatie kan worden verzocht om zichzelf een straf op te leggen.

Amendement 430
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) methoden om de energieprestaties van 
gebouwen in kaart te brengen op grond van 
het primaire energieverbruik en de 
kooldioxide-uitstoot;

a) methoden om de energieprestaties van 
gebouwen in kaart te brengen op grond van 
het primaire energieverbruik, die een 
numerieke indicator bevat van de 
kooldioxide-uitstoot en die rekening houdt 
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met het primaire energiegebruik;

Or. fr

Motivering

Bij de vaststelling van hun energienormen moeten de lidstaten rekening houden met het 
primaire energiegebruik, want dat is de enige methode om het reële effect van hun 
energiemaatregelen te meten. Ook is het van groot belang de consument de beschikking te 
geven over een indicator die een weerspiegeling geeft van de CO2-emissies bij de 
verschillende opties, op basis van het primaire energiegebruik, vooral bij gebouwen waar de 
verschillende energie-opties effecten op lange termijn hebben.

Amendement 431
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) methoden om de energieprestaties van 
gebouwen in kaart te brengen op grond van 
het primaire energieverbruik en de 
kooldioxide-uitstoot;

a) methoden om de energieprestaties van 
gebouwen in kaart te brengen op grond van 
het primaire energieverbruik en de 
kooldioxide-uitstoot;

Or. de

Motivering

Voor de consument gaat het om het eindgebruik aan energie, dat hij op zijn meter kan aflezen. 
Het kan hem niet veel schelen of de stroom afkomstig is uit hernieuwbare bron of uit 
kernenergie. Hetzelfde geldt voor aardgas - dat ook uit organisch afval kan worden bereid. 
Bovendien heet de richtlijn betrekking op de algehele energie-efficiëntie van gebouwen en 
niet op de CO2-emissies, die natuurlijk in belangrijke mate afhankelijk zijn van de gebruikte 
energie-mix.
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Amendement 432
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen  de nodige maatregelen 
om de eigenaars of huurders  van 
gebouwen of delen daarvan  te informeren 
over de verschillende methoden en 
praktijken om de energieprestaties te 
verbeteren.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om de eigenaars en huurders van 
gebouwen of delen daarvan te informeren 
over de verschillende methoden en 
praktijken om de energieprestaties te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Aangezien de energieprestatie aanzienlijk beïnvloed wordt door de wijze waarop een gebouw 
wordt gebruikt en door de energiekeuzes van de huurders, moeten eigenaars EN huurders 
toegang hebben tot informatie over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie. 
Eigenaars en huurders van commerciële gebouwen moeten tevens worden verplicht 
informatie uit te wisselen over het werkelijke gebruik van het gebouw of een gedeelte ervan 
ten einde ervoor te zorgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om doordachte besluiten te 
nemen over de nodige verbeteringen.

Amendement 433
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen  de nodige maatregelen 
om de eigenaars of huurders  van 
gebouwen of delen daarvan  te informeren 
over de verschillende methoden en 
praktijken om de energieprestaties te 
verbeteren.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen 
om de eigenaars en huurders van 
gebouwen of delen daarvan te informeren 
over de verschillende methoden en 
praktijken om de energieprestaties te 
verbeteren.

Or. en
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Motivering

Aangezien de energieprestatie aanzienlijk beïnvloed wordt door de wijze waarop een gebouw 
wordt gebruikt en door de energiekeuzes van de huurders, moeten eigenaars EN huurders 
toegang hebben tot informatie over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie. 
Eigenaars en huurders van commerciële gebouwen moeten tevens worden verplicht 
informatie uit te wisselen over het werkelijke gebruik van het gebouw of een gedeelte ervan 
ten einde ervoor te zorgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om doordachte besluiten te 
nemen over de nodige verbeteringen.

Amendement 434
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren. 

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars en huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Aangezien de energieprestatie aanzienlijk beïnvloed wordt door de wijze waarop een gebouw 
wordt gebruikt en door de energiekeuzes van de huurders, moeten eigenaars EN huurders 
toegang hebben tot informatie over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie. 
Eigenaars en huurders van commerciële gebouwen moeten tevens worden verplicht 
informatie uit te wisselen over het werkelijke gebruik van het gebouw of een gedeelte ervan 
ten einde ervoor te zorgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om doordachte besluiten te 
nemen over de nodige verbeteringen. 
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Amendement 435
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren. 

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars en huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren.

Or. en

Motivering

Aangezien de energieprestatie aanzienlijk beïnvloed wordt door de wijze waarop een gebouw 
wordt gebruikt en door de energiekeuzes van de huurders, moeten eigenaars EN huurders 
toegang hebben tot informatie over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie.  
Eigenaars en huurders van commerciële gebouwen moeten tevens worden verplicht 
informatie uit te wisselen over het werkelijke gebruik van het gebouw of een gedeelte ervan 
ten einde ervoor te zorgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om doordachte besluiten te
nemen over de nodige verbeteringen.

Amendement 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
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kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren. 

kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen, alsmede 
over financiële instrumenten die 
beschikbaar zijn om de energieprestaties 
van het gebouw te verbeteren. Middels 
voorlichtingscampagnes moeten 
eigenaars en huurders worden 
aangemoedigd om ten minste te voldoen 
aan de minimumnormen.

Or. en

Motivering

In voorlichtingscampagnes moeten de strategische doelstellingen van de Europese Unie voor 
de verbetering van de energie-efficiëntie worden uiteengezet, alsmede de maatregelen die 
bedoeld zijn om overheden, bedrijven en huishoudens te steunen bij het verbeteren van de 
energie-efficiëntie van gebouwen.

Amendement 437
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren.

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de plaatselijke en regionale overheden 
betrokken worden bij het opstellen van 
programma's inzake voorlichting, 
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bewustmaking, begeleiding en opleiding. 

Or. en

Motivering

Gezien hun bevoegdheden als planners en eigenaren van gebouwen en hun nabijheid tot de 
burgers moeten de plaatselijke en regionale overheden door de lidstaten worden 
geraadpleegd bij de ontwikkeling van programma's inzake voorlichting, bewustmaking, 
begeleiding en opleiding.

Amendement 438
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eigenaars en huurders van commerciële 
gebouwen worden verplicht informatie uit 
te wisselen over het werkelijke 
energieverbruik.

Or. en

Motivering

Aangezien de energieprestatie aanzienlijk beïnvloed wordt door de wijze waarop een gebouw 
wordt gebruikt en door de energiekeuzes van de huurders, moeten eigenaars EN huurders 
toegang hebben tot informatie over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie.  
Eigenaars en huurders van commerciële gebouwen moeten tevens worden verplicht 
informatie uit te wisselen over het werkelijke gebruik van het gebouw of een gedeelte ervan 
ten einde ervoor te zorgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om doordachte besluiten te 
nemen over de nodige verbeteringen.
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Amendement 439
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Eigenaars en huurders van commerciële 
gebouwen worden verplicht informatie uit 
te wisselen over het werkelijke 
energieverbruik.

Or. en

Motivering

Aangezien de energieprestatie aanzienlijk beïnvloed wordt door de wijze waarop een gebouw 
wordt gebruikt en door de energiekeuzes van de huurders, moeten eigenaars EN huurders 
toegang hebben tot informatie over mogelijke verbeteringen van de energie-efficiëntie.  
Eigenaars en huurders van commerciële gebouwen moeten tevens worden verplicht 
informatie uit te wisselen over het werkelijke gebruik van het gebouw of een gedeelte ervan 
ten einde ervoor te zorgen dat alle gegevens beschikbaar zijn om doordachte besluiten te 
nemen over de nodige verbeteringen.

Amendement 440
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten informeren eigenaars en 
huurders over de financiële stimulansen 
voor het verbeteren van de 
energieprestatie van gebouwen.
De lidstaten geven de Commissie 
informatie over:
(a) steunregelingen op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau ter 
bevordering van de energie-efficiëntie en 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen in gebouwen;
(b) het aandeel energie uit hernieuwbare 
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bronnen dat in gebouwen op nationaal en 
regionaal niveau wordt gebruikt, met 
inbegrip van specifieke informatie over de 
vraag of de hernieuwbare energie 
afkomstig is van een installatie ter plaatse, 
stadsverwarming en -koeling of 
warmtekrachtkoppeling. 
Deze informatie wordt opgenomen in de 
in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.

Or. en

Amendement 441
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een vroeg stadium zorgen de lidstaten 
voor participatie van en overleg met de 
plaatselijke overheden over de 
ontwikkeling van voorlichtings- en 
bewustmakingscampagnes.

Or. en

Motivering

De bepalingen van deze herschikking hebben op vele manieren gevolgen voor de plaatselijke 
overheden gezien hun verantwoordelijkheid voor de planning en als eigenaars en beheerders 
van een breed en uiteenlopend scala van onroerend goed, met inbegrip van sociale 
woningbouw. Door de nabijheid van de plaatselijke overheid tot de burger vervult zij een 
sleutelrol bij het verlenen van informatie en stimulansen om eigenaars en huurders te 
stimuleren de energieprestatie van hun gebouw te verbeteren en het patroon van hun 
energieverbruik te veranderen.
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Amendement 442
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
plaatselijke en regionale overheden 
betrokken worden bij het opstellen van 
programma's inzake voorlichting, 
bewustmaking, begeleiding en opleiding. 

Or. en

Motivering

Gezien hun bevoegdheden als planners en eigenaren van gebouwen en hun nabijheid tot de 
burgers moeten de plaatselijke en regionale overheden door de lidstaten worden 
geraadpleegd bij de ontwikkeling van programma's inzake voorlichting, bewustmaking, 
begeleiding en opleiding.

Amendement 443
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2010 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan de 
artikelen 2 tot en met 17, 19 en 22 en de 
bijlagen I en II van deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een concordantietabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2012 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan de 
bepalingen van deze richtlijn te voldoen. 
Zij delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
concordantietabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 2, 3, 9, 10 tot en met 12, 16, 17, 
19 en 22 toe vanaf ten laatste 31 december 
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2010.
Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 4 tot en met 8, 13 tot en met 15 
en 17 toe op door de overheid gebruikte 
gebouwen vanaf uiterlijk 31 december 
2010 en op andere gebouwen vanaf 
uiterlijk 31 januari 2012.
Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. In die bepalingen 
wordt tevens vermeld dat verwijzingen in 
bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen naar de bij deze richtlijn 
ingetrokken richtlijn gelden als 
verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. 
De regels voor die verwijzing en de 
formulering van die vermelding worden 
vastgesteld door de lidstaten.

Wanneer de lidstaten die bepalingen 
aannemen, wordt in die bepalingen zelf of 
bij de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. In die bepalingen 
wordt tevens vermeld dat verwijzingen in 
bestaande wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen naar de bij deze richtlijn 
ingetrokken richtlijn gelden als 
verwijzingen naar de onderhavige richtlijn. 
De regels voor die verwijzing en de 
formulering van die vermelding worden 
vastgesteld door de lidstaten.

Or. de

Motivering

De gekozen termijnen voor de omzetting van de richtlijn in nieuwe opzet zijn zeer ambitieus. 
Deze nieuwe tekst wordt ingevoerd voordat de in de oude richtlijn voorziene maatregelen en 
doelstellingen in alle lidstaten zijn omgezet en effect kunnen sorteren. De omzettingstermijnen 
moeten daarom worden verlengd. Een uniforme datum van omzetting draagt bovendien bij tot 
de begrijpelijkheid en transparantie van de nieuwe regelingen.

Amendement 444
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2010 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan de 
artikelen 2 tot en met 17, 19 en 22 en de 
bijlagen I en II van deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 31 
december 2012 de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan de 
artikelen 2 tot en met 17, 19 en 22 en de 
bijlagen I en II van deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
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van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een concordantietabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een concordantietabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De huidige bepalingen van de richtlijn zijn in vele lidstaten van de EU net in nationaal recht 
omgezet en vormen reeds een hele opgave voor de plaatselijke en regionale overheden. De 
harmonisatie van de termijn voor de tenuitvoerlegging zal meer tijd bieden voor 
samenhangende oplossingen en een betere aansluiting op de alledaagse praktijk. De 
daadwerkelijke verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn moet prevaleren boven 
de snelheid van de tenuitvoerlegging.

Amendement 445
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 2, 3, 9, 10 tot en met 12, 16, 17, 
19 en 22 toe vanaf ten laatste 31 december 
2010.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De huidige bepalingen van de richtlijn zijn in vele lidstaten van de EU net in nationaal recht 
omgezet en vormen reeds een hele opgave voor de plaatselijke en regionale overheden. De 
harmonisatie van de termijn voor de tenuitvoerlegging zal meer tijd bieden voor 
samenhangende oplossingen en een betere aansluiting op de alledaagse praktijk. De 
daadwerkelijke verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn moet prevaleren boven 
de snelheid van de tenuitvoerlegging.
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Amendement 446
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 2, 3, 9, 10 tot en met 12, 16, 17, 
19 en 22 toe vanaf ten laatste 31 december 
2010.

Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 2, 3, 9, 16, 17, 19 en 22 toe vanaf 
ten laatste 31 december 2010.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor een realistischer tijdschema voor de tenuitvoerlegging en geeft 
tevens meer tijd voor een gedegen financiële planning en voor de opleiding van genoeg 
onafhankelijke en erkende energiebeoordelaars. Bovendien is, gezien het huidige gebrek aan 
erkende inspecteurs in een aantal lidstaten, alsmede de ambitieuze reikwijdte van de richtlijn, 
een waarborg nodig om een korte verlenging van de tenuitvoerleggingstermijn mogelijk te 
maken, indien blijkt dat een tekort aan erkende onafhankelijke energiebeoordelaars dit nodig 
maakt.

Amendement 447
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 10 tot en met 12 toe vanaf 
uiterlijk 31 december 2012. 

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor een realistischer tijdschema voor de tenuitvoerlegging en geeft 
tevens meer tijd voor een gedegen financiële planning en voor de opleiding van genoeg 
onafhankelijke en erkende energiebeoordelaars. Bovendien is, gezien het huidige gebrek aan 
erkende inspecteurs in een aantal lidstaten, alsmede de ambitieuze reikwijdte van de richtlijn, 
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een waarborg nodig om een korte verlenging van de tenuitvoerleggingstermijn mogelijk te 
maken, indien blijkt dat een tekort aan erkende onafhankelijke energiebeoordelaars dit nodig 
maakt.

Amendement 448
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen wat betreft de 
artikelen 4 tot en met 8, 13 tot en met 15 
en 17 toe op door de overheid gebruikte 
gebouwen vanaf uiterlijk 31 december 
2010 en op andere gebouwen vanaf 
uiterlijk 31 januari 2012.

Schrappen.

Or. en

Motivering

De huidige bepalingen van de richtlijn zijn in vele lidstaten van de EU net in nationaal recht 
omgezet en vormen reeds een hele opgave voor de plaatselijke en regionale overheden. De 
harmonisatie van de termijn voor de tenuitvoerlegging zal meer tijd bieden voor 
samenhangende oplossingen en een betere aansluiting op de alledaagse praktijk. De 
daadwerkelijke verwezenlijking van de doelstellingen van de richtlijn moet prevaleren boven 
de snelheid van de tenuitvoerlegging.

Amendement 449
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij gebrek aan gekwalificeerde of erkende 
deskundigen beschikken de lidstaten over 
een bijkomende periode van twee jaar 
voor de volledige toepassing van de 
artikelen 10 tot en met 15. Wanneer de 
lidstaten van deze bepaling 
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gebruikmaken, stellen zij de Commissie 
daarvan in kennis, onder opgave van hun 
redenen en van een tijdschema voor de 
verdere toepassing van de richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt voor een realistischer tijdschema voor de tenuitvoerlegging en geeft 
tevens meer tijd voor een gedegen financiële planning en voor de opleiding van genoeg 
onafhankelijke en erkende energiebeoordelaars. Bovendien is, gezien het huidige gebrek aan 
erkende inspecteurs in een aantal lidstaten, alsmede de ambitieuze reikwijdte van de richtlijn, 
een waarborg nodig om een korte verlenging van de tenuitvoerleggingstermijn mogelijk te 
maken, indien blijkt dat een tekort aan erkende onafhankelijke energiebeoordelaars dit nodig 
maakt.

Amendement 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De energieprestaties van een gebouw 
worden bepaald op basis van de berekende 
of eigenlijke jaarlijkse energie die wordt 
verbruikt om tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften die gepaard gaan 
met het normale gebruik ervan en geeft aan 
welke verwarmingsenergie en 
koelingsenergie (energie om oververhitting 
te voorkomen) vereist is om de beoogde 
temperatuur van het gebouw in stand te 
houden.

1. De energieprestaties van een gebouw 
worden bepaald op basis van de berekende 
of eigenlijke jaarlijkse energie die wordt 
verbruikt om tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften die gepaard gaan 
met het normale gebruik ervan en geeft aan 
welke verwarmingsenergie en 
koelingsenergie (energie om oververhitting 
te voorkomen) vereist is om de beoogde 
temperatuur van het gebouw in stand te 
houden. Het verbruik wordt, waar van 
toepassing, afgewogen tegen de energie 
uit hernieuwbare bronnen die ter plaatse 
wordt geproduceerd.

Or. en

Motivering

Bij de methode voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen zou rekening 
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moeten worden gehouden met de nieuwe generatie gebouwen en met name met de potentiële 
autonomie van gebouwen die zowel energie zullen produceren als verbruiken. Derhalve moet 
het algemene kader voor de berekening zowel het verbruik als de interne productie in 
aanmerking nemen.

Amendement 451
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De energieprestaties van een gebouw 
worden bepaald op basis van de berekende 
of eigenlijke jaarlijkse energie die wordt 
verbruikt om tegemoet te komen aan de 
verschillende behoeften die gepaard gaan 
met het normale gebruik ervan en geeft aan 
welke verwarmingsenergie en 
koelingsenergie (energie om oververhitting 
te voorkomen) vereist is om de beoogde 
temperatuur van het gebouw in stand te 
houden.

1. De energieprestaties van een gebouw 
worden bepaald op basis van de berekende 
of eigenlijke jaarlijkse primaire energie die 
wordt verbruikt om tegemoet te komen aan 
de verschillende behoeften die gepaard 
gaan met het gangbare gebruik ervan en 
geeft aan welke verwarmingsenergie en 
koelingsenergie (energie om oververhitting 
te voorkomen) vereist is om de beoogde 
temperatuur van het gebouw in stand te 
houden.

Or. de

Motivering

De richtlijn heeft als doel steun te verlenen aan gebouwen met een gering gebruik aan 
primaire energie. Dat wordt in dit amendement weerspiegeld.

Amendement 452
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator van de kooldioxide-uitstoot en het 

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten een numerieke 
indicator van de kooldioxide-uitstoot, die 
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primaire energieverbruik. rekening houdt met het primaire 
energieverbruik.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen.

Bij de berekening van deze indicator moet 
rekening worden gehouden met de CO2-
emissies die worden opgewekt of 
vermeden in verband met de verhoging of 
verlaging van het primaire 
energiegebruik.

Or. fr

Motivering

Bij de vaststelling van hun energienormen moeten de lidstaten rekening houden met het 
primaire energiegebruik, want dat is de enige methode om het reële effect van hun 
energiemaatregelen te meten. Ook is het van groot belang de consument de beschikking te 
geven over een indicator die een weerspiegeling geeft van de CO2-emissies bij de 
verschillende opties, op basis van het primaire energiegebruik, vooral bij gebouwen waar de 
verschillende energie-opties effecten op lange termijn hebben. 

Amendement 453
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator van de kooldioxide-uitstoot en
het primaire energieverbruik.

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator van het primaire energieverbruik, 
uitgedrukt in kWh/m2 per jaar.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen en relevante 
communautaire wetgeving, met inbegrip 
van Richtlijn 2009/.../EG van het 
Europees Parlement en de Raad ter 
bevordering van het gebruik van energie 
uit hernieuwbare bronnen.
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Or. en

Motivering

Er moet een gemeenschappelijke eenheid voor het energieverbruik van een gebouw worden 
vastgesteld, uitgedrukt in de vraag naar primaire energie, om te zorgen voor transparantie en 
vergelijkbaarheid. kWh/m2 per jaar is de enige eenheid die voor dergelijke betrouwbare 
informatie kan zorgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de 
berekeningsmethoden die zijn opgenomen in de communautaire wetgeving terzake. De 
onlangs aangenomen richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen is een duidelijk geval 
voor het berekenen van bijvoorbeeld de nettohoeveelheid hernieuwbare energie die door 
warmtepompen wordt omgezet.

Amendement 454
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator van de kooldioxide-uitstoot en het 
primaire energieverbruik.

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator voor het eindenergiegebruik.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen moet men 
voortbouwen op de Europese normen.

Or. de

Motivering

Voor de consument gaat het om het eindgebruik aan energie, dat hij op zijn meter kan aflezen. 
Het kan hem niet veel schelen of de stroom afkomstig is uit hernieuwbare bron of uit 
kernenergie. Hetzelfde geldt voor ardgas. Bovendien heet de richtlijn betrekking op de 
algehele energie-efficiëntie van gebouwen en niet op de CO2-emissies, die natuurlijk in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van de gebruikte energie-mix. Verder zou het rekening 
houden met de daadwerkelijke thermische eigenschappen een uitgebreid, en daarom 
disproportioneel kostbaar technisch onderzoek door een ingenieursbedrijf vereisen. 
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Amendement 455
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 2 - alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator van de kooldioxide-uitstoot en het 
primaire energieverbruik.

2. De energieprestaties van een gebouw 
worden op een transparante manier 
aangegeven en bevatten ook een numerieke 
indicator van de kooldioxide-uitstoot en het 
primaire energieverbruik. Daarbij moeten 
de systematische grenzen worden 
aangegeven om vast te stellen welke 
afwijkingen er kunnen optreden tussen 
het aan de hand van berekeningen 
opgestelde eindgebruik aan energie en het 
daadwerkelijke eindgebruik aan energie. 

Or. de

Motivering

Omwille van de transparantie moeten er ondubbelzinnige systematische grenzen worden 
aangegeven om vast te stellen welke afwijkingen er kunnen optreden tussen het aan de hand 
van berekeningen opgestelde eindgebruik aan energie en het daadwerkelijke 
eindenergiegebruik zoals dat op de meter kan worden afgelezen.

Amendement 456
Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de evaluatie van de energieprestatie 
van het elektriciteitsgebruik in een 
gebouw wordt bij de omrekeningsfactor 
van eind- naar primaire energie rekening 
gehouden met het gewogen jaarlijkse 
gemiddelde van het passende 
elektriciteitsbrandstoffenmengsel.



PE421.190v01-00 68/86 AM\771248NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Met het voorgestelde amendement wordt het risico voorkomen dat de energieprestatie van een 
gebouw wordt gewijzigd door eenvoudigweg van elektriciteitsleverancier te veranderen. De 
efficiëntie van de elektriciteitsopwekking loopt in feite uiteen naargelang van de gebruikte 
brandstoffen en technologie.

Amendement 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient
rekening te worden gehouden met de
Europese normen.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen wordt 
rekening gehouden met één enkele
Europese norm.

Or. en

Motivering

Deze wijziging zorgt ervoor de Europese normen in aanmerking worden genomen en worden 
toegepast.

Amendement 458
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 2 - alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen.

De methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen moet op 
Europees vlak worden geharmoniseerd. 
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Or. it

Motivering

De berekeningswijze moet op communautair vlak worden vastgelegd.

Amendement 459
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de
Europese normen.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen wordt 
gebruik gemaakt van geharmoniseerde
Europese normen.

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 460
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen dient 
rekening te worden gehouden met de 
Europese normen.

Bij de methode voor de berekening van de 
energieprestaties van gebouwen wordt 
gebruikt gemaakt van de Europese 
normen.
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Or. en

Motivering

A common EU calculation methodology for the energy efficiency of buildings would result in 
a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would authorise each 
Member State to develop and use of it´s own calculation methodology. 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 461Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 3 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de volgende eigenlijke thermische 
kenmerken van het gebouw, inclusief 
binnenruimten nieuw

a) de volgende algemene thermische 
kenmerken van het gebouw, inclusief 
binnenruimten nieuw

Or. de

Motivering

Voor de consument gaat het om het eindgebruik aan energie, dat hij op zijn meter kan aflezen. 
Het kan hem niet veel schelen of de stroom afkomstig is uit hernieuwbare bron of uit 
kernenergie. Hetzelfde geldt voor aardgas. Bovendien heeft de richtlijn betrekking op de 
algehele energie-efficiëntie van gebouwen en niet op de CO2-emissies, die natuurlijk in 
belangrijke mate afhankelijk zijn van de gebruikte energie-mix. Verder zou het rekening 
houden met de daadwerkelijke thermische eigenschappen een uitgebreid, en daarom 
disproportioneel kostbaar technisch onderzoek door een ingenieursbedrijf vereisen. 

Amendement 462
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 3 - letter a - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) isolatie; ii) isolatiesystemen;
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Or. fr

Motivering

Alle isolatiesystemen tezamen bepalen de reële thermische eigenschappen van een gebouw. 
De isolatiesystemen worden gedefinieerd in artikel 2, en daarom moet deze terminologie 
worden gebruikt, die ook de koudebruggen omvat.

Amendement 463
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) isolatie; (ii) isolatie, als verwezenlijkt middels de 
minst warmtegeleidende materialen die 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

Isolatietechnieken zijn van doorslaggevend belang voor het bepalen van de energieprestatie 
van een gebouw. Bij het vaststellen van de energie-efficiëntiedoeleinden van gebouwen 
bestuderen de lidstaten de isolerende werking van de best isolerende soorten schuim die op de 
markt beschikbaar zijn.

Amendement 464
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I - lid 3 - letter a - punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) koudebruggen; Schrappen.

Or. fr
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Motivering

Alle isolatiesystemen tezamen bepalen de reële thermische eigenschappen van een gebouw. 
De isolatiesystemen worden gedefinieerd in artikel 2, en daarom moet deze terminologie 
worden gebruikt, die ook de koudebruggen omvat.

Amendement 465
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) airconditioningsystemen  ; (c) airconditioningsystemen, met inbegrip 
van koelsystemen.;

Or. en

Motivering

Bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen is het belangrijk te kijken naar de 
interactie tussen verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen. Systemen met mechanismen voor 
de terugwinning van warmte kunnen bijvoorbeeld bijdragen tot een efficiënter 
energiegebruik. Zo kan bijvoorbeeld de warmte die tijdens de koeling aan een ruimte wordt 
onttrokken voor een andere ruimte worden gebruikt. Ook kan warmte worden uitgewisseld 
tussen binnenkomende en uitgaande lucht middels ventilatie met terugwinning van warmte 
waardoor het energieverbruik van het koel- of verwarmingssysteem kan worden 
teruggedrongen. Tevens kan een goede zoneregeling bijdragen tot energiebesparingen bij de 
verwarming of koeling van een ruimte.

Amendement 466
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ingebouwde lichtinstallatie (vooral 
buiten de woonsector);

(e) ingebouwde lichtinstallatie; 

Or. en
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Motivering

Ter voorkoming van individuele interpretaties wordt de formulering van de Bijlage 
verscherpt.

Amendement 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ingebouwde lichtinstallatie (vooral 
buiten de woonsector);

(e) ingebouwde lichtsystemen die worden 
bepaald door een lichtontwerp waarbij 
rekening wordt gehouden met de juiste 
lichtintensiteit voor de functies waarvoor 
de ruimte wordt gebruikt, de 
aanwezigheid van personen, de 
beschikbaarheid van de juiste hoeveelheid 
natuurlijk licht, de flexibele aanpassing 
aan de lichtintensiteit met betrekking tot 
de verschillende functies en de vraag of de 
installatie al dan niet voor woningen 
bedoeld is.

Or. en

Amendement 468
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ingebouwde lichtinstallatie (vooral 
buiten de woonsector);

(e) ingebouwde lichtinstallatie;

Or. en

Motivering

Ter voorkoming van individuele interpretaties wordt de formulering van de Bijlage 
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verscherpt.

Amendement 469
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 3 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) enige interactie tussen b), c) en d), 
met inbegrip van de terugwinning van 
warmte.

Or. en

Motivering

Bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen is het belangrijk te kijken naar de 
interactie tussen verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen. Systemen met mechanismen voor 
de terugwinning van warmte kunnen bijvoorbeeld bijdragen tot een efficiënter 
energiegebruik. Zo kan bijvoorbeeld de warmte die tijdens de koeling aan een ruimte wordt 
onttrokken voor een andere ruimte worden gebruikt. Ook kan warmte worden uitgewisseld 
tussen binnenkomende en uitgaande lucht middels ventilatie met terugwinning van warmte 
waardoor het energieverbruik van het koel- of verwarmingssysteem kan worden 
teruggedrongen. Tevens kan een goede zoneregeling bijdragen tot energiebesparingen bij de 
verwarming of koeling van een ruimte.

Amendement 470
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) terugwinning van warmte;

Or. en

Motivering

Bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen is het belangrijk te kijken naar de 
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interactie tussen verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen. Systemen met mechanismen voor 
de terugwinning van warmte kunnen bijvoorbeeld bijdragen tot een efficiënter 
energiegebruik. Zo kan bijvoorbeeld de warmte die tijdens de koeling aan een ruimte wordt 
onttrokken voor een andere ruimte worden gebruikt. Ook kan warmte worden uitgewisseld 
tussen binnenkomende en uitgaande lucht middels ventilatie met terugwinning van warmte 
waardoor het energieverbruik van het koel- of verwarmingssysteem kan worden 
teruggedrongen. Tevens kan een goede zoneregeling bijdragen tot energiebesparingen bij de 
verwarming of koeling van een ruimte.

Amendement 471
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 4 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) zoneregeling;

Or. en

Motivering

Bij de berekening van de energieprestatie van gebouwen is het belangrijk te kijken naar de 
interactie tussen verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen. Systemen met mechanismen voor 
de terugwinning van warmte kunnen bijvoorbeeld bijdragen tot een efficiënter 
energiegebruik. Zo kan bijvoorbeeld de warmte die tijdens de koeling aan een ruimte wordt 
onttrokken voor een andere ruimte worden gebruikt. Ook kan warmte worden uitgewisseld 
tussen binnenkomende en uitgaande lucht middels ventilatie met terugwinning van warmte 
waardoor het energieverbruik van het koel- of verwarmingssysteem kan worden 
teruggedrongen. Tevens kan een goede zoneregeling bijdragen tot energiebesparingen bij de 
verwarming of koeling van een ruimte.

Amendement 472
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 5 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) groot- en kleinhandelsgebouwen; (h) winkelcentra en kleinhandelsvastgoed;

Or. en
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Motivering

"Groot- en kleinhandelsgebouwen" is een te vage categorie, aangezien hieronder logistieke 
centra, losstaande winkels, winkelcentra en commerciële gebouwen voor gecombineerd 
gebruik vallen, die elk uniek zijn ten aanzien van de behoefte aan energie.

Amendement 473
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 5 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) groot- en kleinhandelsgebouwen; (h) winkelcentra en kleinhandelsvastgoed;

Or. en

Motivering

"Groot- en kleinhandelsgebouwen" is een te vage categorie, aangezien hieronder logistieke 
centra, losstaande winkels, winkelcentra en commerciële gebouwen voor gecombineerd 
gebruik vallen, die elk uniek zijn ten aanzien van de behoefte aan energie.

Amendement 474
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 5 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) groothandels- en logistieke 
gebouwen;

Or. en

Motivering

"Groot- en kleinhandelsgebouwen" is een te vage categorie, aangezien hieronder logistieke 
centra, losstaande winkels, winkelcentra en commerciële gebouwen voor gecombineerd 
gebruik vallen, die elk uniek zijn ten aanzien van de behoefte aan energie.
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Amendement 475
Patrizia Toia

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – lid 5 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) groothandels- en logistieke 
gebouwen;

Or. en

Motivering

"Groot- en kleinhandelsgebouwen" is een te vage categorie, aangezien hieronder logistieke 
centra, losstaande winkels, winkelcentra en commerciële gebouwen voor gecombineerd 
gebruik vallen, die elk uniek zijn ten aanzien van de behoefte aan energie.

Amendement 476
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen.

Or. de

Motivering

Een dergelijk controlesysteem zou de lidstaten miljarden kosten, hetgeen buiten alle 
proporties staat vergeleken met het nut ervan.
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Amendement 477
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage schrappen.

Or. de

Motivering

De verplichting om naast de aanvullende inspecties en opstelling van energiecertificaten ook 
nog een onafhankelijk controlesysteem in te voeren, zou tot disproportioneel hoge 
administratieve kosten leiden. Het geld daarvoor zou beter kunnen worden besteed aan 
daadwerkelijke maatregelen om energiebesparing te bevorderen. Zie ook amendement bij 
artikel 17.

Amendement 478
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde instanties of organen 
waaraan de tenuitvoerlegging van het 
onafhankelijke controlesysteem door de 
bevoegde instanties is gedelegeerd, maken 
een willekeurige selectie van ten minste 
0,5 % van alle energieprestatiecertificaten 
die jaarlijks worden verstrekt en 
onderwerpen deze aan een controle. De 
controle wordt uitgevoerd op een van de 
onderstaande niveaus en elk controleniveau 
wordt uitgevoerd voor ten minste een 
statistisch relevant aandeel van de 
geselecteerde certificaten:

1. De bevoegde instanties of organen 
waaraan de tenuitvoerlegging van het 
onafhankelijke controlesysteem door de 
bevoegde instanties is gedelegeerd, maken 
een willekeurige selectie van ten minste 0,5 
% van alle keuringsverslagen die jaarlijks 
door elke deskundige worden verstrekt en 
onderwerpen deze aan een controle. Indien 
een onafhankelijke deskundige slechts 
een paar keuringscertificaten afgeeft, 
maken de bevoegde instanties of organen 
een willekeurige selectie van ten minste 
één certificaat en onderwerpen zij dit aan 
een controle. De controle wordt uitgevoerd 
op een van de onderstaande niveaus en elk 
controleniveau wordt uitgevoerd voor ten 
minste een statistisch relevant aandeel van 
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de geselecteerde keuringsverslagen:

Or. en

Motivering

Het onafhankelijke controlesysteem voor het verifiëren van de geldigheid en kwaliteit van de 
keuringscertificaten en inspectieverslagen moet worden versterkt door ervoor te zorgen dat 
het werk van elke deskundige regelmatig wordt gecontroleerd. Bij onregelmatigheden zal een 
tweede niveau van controles, samen met het opleggen van sancties aan nalatige deskundigen, 
inbreuken op de regels inzake de kwaliteit van keuringscertificaten en inspectieverslagen 
ontmoedigen.

Amendement 479
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien uit de controles blijkt dat niet 
aan de eisen is voldaan, maken de 
bevoegde instanties en organen een 
willekeurige selectie uit vijf extra 
keuringscertificaten die door dezelfde 
deskundige zijn afgegeven en 
onderwerpen zij deze aan een controle. De 
bevoegde instanties en organen leggen 
sancties op aan de deskundige, indien uit 
de bijkomende controles blijkt dat niet 
aan de eisen is voldaan. De ernstigste 
inbreuken kunnen worden gestraft met 
het intrekken van de erkenning van de 
deskundige.

Or. en

Motivering

Het onafhankelijke controlesysteem voor het verifiëren van de geldigheid en kwaliteit van de 
keuringscertificaten en inspectieverslagen moet worden versterkt door ervoor te zorgen dat 
het werk van elke deskundige regelmatig wordt gecontroleerd. Bij onregelmatigheden zal een 
tweede niveau van controles, samen met het opleggen van sancties aan nalatige deskundigen, 
inbreuken op de regels inzake de kwaliteit van keuringscertificaten en inspectieverslagen 



PE421.190v01-00 80/86 AM\771248NL.doc

NL

ontmoedigen.

Amendement 480
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De bevoegde instanties of organen 
waaraan de tenuitvoerlegging van het 
onafhankelijke controlesysteem door de 
bevoegde instanties is gedelegeerd, maken 
een willekeurige selectie van ten minste 
0,1% van alle keuringsverslagen die 
jaarlijks worden afgegeven en 
onderwerpen deze aan een controle. De 
controle wordt uitgevoerd op een van de 
onderstaande niveaus en elk controleniveau 
wordt uitgevoerd voor ten minste een 
statistisch relevant aandeel van de 
geselecteerde keuringsverslagen:

2. De bevoegde instanties of organen 
waaraan de tenuitvoerlegging van het 
onafhankelijke controlesysteem door de 
bevoegde instanties is gedelegeerd, maken 
een willekeurige selectie van ten minste 
0,1% van alle keuringsverslagen die 
jaarlijks door elke deskundige worden
afgegeven en onderwerpen deze aan een 
controle. Indien een onafhankelijke 
deskundige slechts een paar 
keuringscertificaten afgeeft, maken de 
bevoegde instanties of organen een 
willekeurige selectie van ten minste één 
certificaat en onderwerpen zij dit aan een 
controle. De controle wordt uitgevoerd op 
een van de onderstaande niveaus en elk 
controleniveau wordt uitgevoerd voor ten 
minste een statistisch relevant aandeel van 
de geselecteerde keuringsverslagen:

Or. en

Motivering

Het onafhankelijke controlesysteem voor het verifiëren van de geldigheid en kwaliteit van de 
keuringscertificaten en inspectieverslagen moet worden versterkt door ervoor te zorgen dat 
het werk van elke deskundige regelmatig wordt gecontroleerd. Bij onregelmatigheden zal een 
tweede niveau van controles, samen met het opleggen van sancties aan nalatige deskundigen, 
inbreuken op de regels inzake de kwaliteit van keuringscertificaten en inspectieverslagen 
ontmoedigen.
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Amendement 481
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien uit de controles blijkt dat niet 
aan de eisen is voldaan, maken de 
bevoegde instanties en organen een 
willekeurige selectie uit vijf extra 
inspectieverslagen die door dezelfde 
deskundige zijn afgegeven en 
onderwerpen zij deze aan een controle. De 
bevoegde instanties en organen leggen 
sancties op aan de deskundige, indien uit 
de bijkomende controles blijkt dat niet 
aan de eisen is voldaan. De ernstigste 
inbreuken kunnen worden gestraft met 
het intrekken van de erkenning van de 
deskundige.

Or. en

Motivering

Het onafhankelijke controlesysteem voor het verifiëren van de geldigheid en kwaliteit van de 
keuringscertificaten en inspectieverslagen moet worden versterkt door ervoor te zorgen dat 
het werk van elke deskundige regelmatig wordt gecontroleerd. Bij onregelmatigheden zal een 
tweede niveau van controles, samen met het opleggen van sancties aan nalatige deskundigen, 
inbreuken op de regels inzake de kwaliteit van keuringscertificaten en inspectieverslagen 
ontmoedigen.

Amendement 482
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III bis
Vaststelling van de kostenoptimale 

minimumeisen inzake energieprestaties
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Voor het verrichten van deze 
berekeningen zorgen de lidstaten voor het 
volgende: 
- zij leggen referentiegebouwen vast die 
worden gekenmerkt door en representatief 
zijn voor hun functionaliteit en 
geografische ligging, met inbegrip van 
interne en externe 
klimaatomstandigheden. Tot de 
referentiegebouwen behoren zowel 
nieuwe als bestaande residentiële en niet-
residentiële gebouwen;
- zij leggen technische pakketten (bijv. 
isolatie van de schil of delen van het 
gebouw of energie-efficiëntere technische 
bouwsystemen) van maatregelen inzake 
energie-efficiëntie en energieleverantie 
vast die moeten worden geëvalueerd;
- zij beoordelen de geleverde energie, de 
gebruikte primaire energie en CO2-
emissies van de referentiegebouwen (met 
inbegrip van de vastgelegde technische 
pakketten die zijn toegepast);
- zij evalueren de overeenkomstige 
energiegerelateerde investeringskosten, 
energiekosten en andere lopende kosten 
van de technische pakketten die op de 
referentiegebouwen zijn toegepast.
Door de levenscycluskosten van een 
gebouw te berekenen op basis van de 
technische pakketten maatregelen die op 
een referentiegebouw worden toegepast, 
en deze af te zetten tegen de 
energieprestatie en/of CO2-emissies, wordt 
de kostenefficiëntie van verschillende 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties beoordeeld.

Or. en

Motivering

Het voorstel om vóór 31 december 2010 een vergelijkende methodologie uit te werken lijkt 
ongeschikt, omdat de richtlijn zelf al op 31 december 2010 in werking zou moeten treden. 
Deze methodologie om de kostenoptimale niveaus vast te stellen, zou rechtstreeks in de 
richtlijn (Bijlage) moeten worden vastgelegd vóór de aanneming van de richtlijn door Raad 
en Parlement. Deze methodologie moet gebruik maken van de bestaande Europese normen 
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(CEN).

Amendement 483
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage III bis
Vaststelling van de kostenoptimale 

minimumeisen inzake energieprestaties
Voor het verrichten van deze 
berekeningen zorgen de lidstaten voor het 
volgende: 
- zij leggen referentiegebouwen vast die 
worden gekenmerkt door en representatief 
zijn voor hun functionaliteit en 
geografische ligging, met inbegrip van 
interne en externe 
klimaatomstandigheden. Tot de 
referentiegebouwen behoren zowel 
nieuwe als bestaande residentiële en niet-
residentiële gebouwen; 
- zij leggen technische pakketten (bijv. 
isolatie van de schil of delen van het 
gebouw of energie-efficiëntere technische 
bouwsystemen) van maatregelen inzake 
energie-efficiëntie en energieleverantie 
vast die moeten worden geëvalueerd;
- zij beoordelen de geleverde energie, de 
gebruikte primaire energie en CO2-
emissies van de referentiegebouwen (met 
inbegrip van de vastgelegde technische 
pakketten die zijn toegepast);
- zij evalueren de overeenkomstige 
energiegerelateerde investeringskosten, 
energiekosten en andere lopende kosten 
van de technische pakketten die op de 
referentiegebouwen zijn toegepast.
Door de levenscycluskosten van een 
gebouw te berekenen op basis van de 
technische pakketten maatregelen die op 
een referentiegebouw worden toegepast, 
en deze af te zetten tegen de 
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energieprestatie en/of CO2-emissies, wordt 
de kostenefficiëntie van verschillende 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties beoordeeld.

Or. en

Motivering

Het voorstel om vóór 31 december 2010 een vergelijkende methodologie uit te werken lijkt 
ongeschikt, omdat de richtlijn zelf al op 31 december 2010 in werking zou moeten treden. 
Deze methodologie om de kostenoptimale niveaus vast te stellen, zou rechtstreeks in de 
richtlijn (Bijlage) moeten worden vastgelegd vóór de aanneming van de richtlijn door Raad en 
Parlement. Deze methodologie moet gebruik maken van de bestaande Europese normen 
(CEN)

Amendement 484
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE IV bis
Financiële instrumenten ter verbetering 
van de energieprestatie van gebouwen

De lidstaten leggen één of meerdere van 
de volgende punten ten uitvoer:
(a) BTW-verlagingen voor 
energiebesparingen, hoge 
energieprestaties en hernieuwbare 
energiegoederen en -diensten, met 
inbegrip van stadsverwarming en -
koeling; 
(b) andere belastingverlagingen voor 
energiebesparende goederen en diensten 
of energie-efficiënte gebouwen, met 
inbegrip van verlagingen van de 
inkomens- en onroerendgoedbelastingen;
(c) rechtstreekse subsidies;

(d) gesubsidieerde leningen of leningen 
met een lage rente;
(e) subsidieregelingen; 

(f) garantieregelingen voor leningen;
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Or. xm

Motivering

Het voorstel van de rapporteur voor een nieuwe bijlage wordt ondersteund, maar deze zou 
onder a) met stadsverwarming en -koeling moeten worden aangevuld. Stadsverwarming en -
koeling vervullen voor de ontwikkeling van energie-efficiënte gebouwen een belangrijke rol.

Amendement 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage IV bis
Financiële instrumenten ter verbetering 
van de energieprestaties van gebouwen

1. Ter ondersteuning van de 
energieprestaties van gebouwen passen de 
lidstaten twee of meerdere van de 
volgende financiële instrumenten toe:
(a) BTW-verlagingen voor 
energiebesparingen, hoge 
energieprestaties en hernieuwbare 
energiegoederen en -diensten;
(b) andere belastingverlagingen voor 
goederen en diensten voor 
energiebesparing of energie-efficiënte 
gebouwen, met inbegrip van 
belastingverlagingen voor de inkomens-
of onroerendgoedbelasting;
(c) rechtstreekse subsidies;
(d) gesubsidieerde leningen en leningen 
met een lage rente;
(e) subsidieregelingen;
(f) garantieregelingen voor leningen;
(g) eisen aan of afspraken met 
energieleveranciers om financiële bijstand 
te bieden aan alle categorieën 
consumenten, met inbegrip van 
energieprestatiecontracten;
(h) andere financiële of fiscale 
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instrumenten die alleen of in combinatie 
met andere maatregelen voldoen aan de 
kwaliteitsnormen van punt 2.
2. De in punt 1 bedoelde financiële of 
fiscale stimulansen zijn ten aanzien van 
de doelstelling van deze richtlijn 
toereikend, doelmatig, transparant en 
niet-discriminerend; zij schragen de 
uitvoering van de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat en zijn met 
name bedoeld om grote verbeteringen van 
de energieprestatie van een gebouw te 
bevorderen, wanneer een verbetering 
anders economisch niet haalbaar zou zijn.
3. De lidstaten brengen in hun nationale 
energie-efficiëntieplannen verslag uit over 
de financiële instrumenten en 
mechanismen die uit hoofde van punt 1 
worden ingevoerd, met inbegrip van een 
voorlopige evaluatie van de wijze waarop 
aan de in punt 2 bedoelde 
kwaliteitscriteria wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Er is veel financiële steun nodig om zoveel mogelijk baat bij deze herschikking te hebben. Eén 
onderdeel van de lijst van instrumenten die de rapporteur heeft voorgesteld. volstaat niet 
indien er over de gehele linie vooruitgang moeten worden geboekt. Tegelijkertijd moeten de 
lidstaten de vrijheid hebben om financiële mechanismen en instrumenten te ontwikkelen die 
voor hen het meest geschikt zijn, onder nauw toezicht van de Commissie.
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