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Amendement 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met het oog op het bereiken 
van de kostenoptimale niveaus, en worden 
berekend volgens de in artikel 3 bedoelde 
methodiek.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van bestaande gebouwen 
en van bestanddelen van technische 
bouwsystemen en onderdelen daarvan 
worden vastgesteld met als doel om ten 
minste kostenoptimale niveaus te bereiken, 
en worden berekend volgens de in artikel 3 
bedoelde methodiek.

Or. en

Motivering

Naast de eisen voor gebouwen in hun geheel moeten ook minimumeisen worden vastgesteld voor 
de energieprestaties van bestanddelen en technische bouwsystemen en onderdelen daarvan.

Amendement 207
Paul Rübig, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met het oog op het bereiken 
van de kostenoptimale niveaus, en worden 
berekend  volgens de in artikel 3 bedoelde 
methodiek.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met het oog op het bereiken 
van de kostenoptimale niveaus, en worden 
berekend volgens de in artikel 3 bedoelde 
geharmoniseerde methodiek. 

Or. en
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Amendement 208
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met het oog op het bereiken 
van de kostenoptimale niveaus , en 
worden berekend  volgens de in artikel 3 
bedoelde methodiek. .

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld om kostenoptimale niveaus te 
bereiken, en worden berekend volgens de 
in artikel 3 bedoelde methodiek.

Or. de

Motivering

De constructie van gebouwen met een  uitstoot van CO2 en gebruik van primaire energie dat 
gering of te verwaarlozen klein is, met eisen dus die veel verder gaan dan de door de lidstaten 
vastgestelde minimumnormen, kan alleen plaats vinden op basis van vrijwilligheid. Daarom 
kunnen de lidstaten niet ertoe verplicht worden tegen 2020 een bepaald deel van hun 
gebouwenbestand aan deze eisen te laten voldoen. De in artikel 9, lid 5, voorgestelde regeling 
lijkt een begin te vormen van rechtstreeks toepasbare voorschriften van de EU op dit gebied 
(subsidiariteit).

Amendement 209
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met het oog op het bereiken 
van de kostenoptimale niveaus, en worden 
berekend volgens de in artikel 3 bedoelde 
methodiek.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden op 
voorhand vastgesteld voor een periode van 
ten minste tien jaar, met de bepaling dat 
die eisen om de twee jaar worden 
aangescherpt, met als doel om ten minste 
kostenoptimale niveaus te bereiken, en 
worden berekend volgens de in artikel 3 
bedoelde methodiek

Or. en
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Motivering

Door de eisen voor de energieprestaties altijd ten minste voor de komende tien jaar vast te 
stellen en ze om de twee jaar duidelijk aan te scherpen, geven de lidstaten een betrouwbare 
stimulans voor innovatie: de bouwsector weet welke eisen in de toekomst zullen gelden en kan 
werken aan de volgende generatie hoogrenderende gebouwen. Kostenoptimale niveaus moeten 
worden gezien als een minimum, niet als iets vaags. 

Amendement 210
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met het oog op het bereiken 
van de kostenoptimale niveaus, en worden 
berekend volgens de in artikel 3 bedoelde 
methodiek.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen opdat minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen worden 
vastgesteld met als doel om ten minste
kostenoptimale niveaus te bereiken, en 
worden berekend  volgens de in artikel 3 
bedoelde methodiek.

Or. en

Amendement 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Or. en
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Amendement 212
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen. De 
lidstaten garanderen de cohesie met de 
bestaande sociale wetgeving.

Or. pl

Motivering

Andere Europese voorschriften, zoals de richtlijn inzake bouwmaterialen, waarin maatregelen 
worden ingevoerd die samenhangen met ecologische planning, hernieuwbare energiebronnen en 
gasapparaten, stellen eisen voor technische bouwsystemen, welke ook eisen op energiegebied 
omvatten. Het onderhavige amendement verzekert de cohesie tussen de wetgeving en de 
praktische integratie van de gemeenschappelijke markt.

Amendement 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen 
verschillende categorieën gebouwen. Zij 
zorgen ervoor dat die eisen in 
overeenstemming zijn met andere 
toepasselijke Gemeenschapswetgeving.

Or. en

Motivering

Andere Europese wetgeving, zoals de richtlijn inzake bouwproducten, uitvoeringsmaatregelen in 
het kader van eco-design, bevordering van hernieuwbare energiebronnen, gastoestellen, enz. 
bevat eisen voor technische bouwsystemen, waaronder ook eisen inzake energieprestaties. Dit 
amendement zorgt voor coherentie in de wetgeving en voor de praktische integratie van de 
interne markt.
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Amendement 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen, 
overeenkomstig de geldende 
communautaire wetgeving..

Or. it

Amendement 215
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen raadplegen 
de lidstaten de overheid en andere 
belanghebbenden en kunnen zij 
onderscheid maken tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Or. en

Motivering

Transparantie en goed overleg zijn essentieel voor het succesrijk leiderschap van de overheid 
dat deze richtlijn probeert te bewerkstelligen. De belanghebbenden beschikken over de 
rechtstreekse kennis en expertise die nodig is om de technische haalbaarheid van voorgenomen 
maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle ideeën aandragen voor de ontwikkeling van 
efficiëntere en voor de lange termijn geldende verbeteringen in de energieprestaties van 
gebouwen.
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Amendement 216
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen raadplegen 
de lidstaten de belanghebbenden en
kunnen zij onderscheid maken tussen 
nieuwe en bestaande gebouwen alsmede 
tussen  verschillende categorieën 
gebouwen.

Or. en

Motivering

Transparantie en goed overleg zijn essentieel. De belanghebbenden beschikken over de 
rechtstreekse kennis en expertise die nodig is om de technische haalbaarheid van voorgenomen 
maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle ideeën aandragen voor de ontwikkeling van 
efficiëntere en voor de lange termijn geldende verbeteringen in de energieprestaties van 
gebouwen.

Amendement 217
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de eisen kunnen de 
lidstaten onderscheid maken tussen nieuwe 
en bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Bij het vaststellen van de eisen maken de 
lidstaten onderscheid tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen alsmede tussen
verschillende categorieën gebouwen.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de lidstaten bij het vaststellen van de eisen onderscheid maken 
tussen verschillende soorten gebouwen. Gebouwen worden voor de meest uiteenlopende 
doeleinden gebruikt en hebben zeer verschillende energiebehoeften; ze kunnen dus niet allemaal 
over een kam worden geschoren.
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Amendement 218
Jan Březina

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat eigenaars, 
exploitanten en ontwerpers van gebouwen 
vrij zijn in hun keuze van de 
kostenoptimale wijze om aan deze eisen te 
voldoen. 

Or. en

Motivering

Voor de naleving van de eisen is het belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op de totale 
energieprestatie van een gebouw, en niet op op zichzelf staande oplossingen. De lidstaten 
kunnen bepaalde technologieën promoten, maar moeten ze niet opleggen, want dat zou de vrije 
keuze van de consument in de weg staan. Als de eisen teveel in de richting van één bepaalde 
technologie gaan, kan dat een averechts effect hebben voor klanten die dan zouden kunnen 
besluiten hun investeringen uit te stellen.

Amendement 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de eisen wordt rekening gehouden met 
de algemene binnenklimaatsituatie - om 
eventuele negatieve neveneffecten zoals 
onvoldoende ventilatie te voorkomen -, 
met de plaatselijke omstandigheden, met 
de gebruiksbestemming en met de 
ouderdom van het gebouw.

In de eisen wordt rekening gehouden met 
de algemene binnenklimaatsituatie - om 
eventuele negatieve neveneffecten zoals 
onvoldoende ventilatie of onvoldoende 
natuurlijk licht te voorkomen -, met de 
plaatselijke omstandigheden, met de 
gebruiksbestemming en met de ouderdom 
van het gebouw. 

Or. en
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Amendement 220
Paul Rübig, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de eisen wordt rekening gehouden met 
de algemene binnenklimaatsituatie - om 
eventuele negatieve neveneffecten zoals 
onvoldoende ventilatie te voorkomen -, 
met de plaatselijke omstandigheden, met 
de gebruiksbestemming en met de 
ouderdom van het gebouw.

In de eisen wordt rekening gehouden met 
de algemene binnenklimaatsituatie 
(temperatuur, vocht, luchtkwaliteit) en 
binnen- en buitenlicht - om eventuele 
negatieve neveneffecten zoals onvoldoende 
ventilatie of ontoereikende 
verlichtingconcepten te voorkomen -, met 
de plaatselijke omstandigheden, met de 
gebruiksbestemming en met de ouderdom 
van het gebouw.

Or. en

Amendement 221
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eisen dienen regelmatig en ten minste 
om de vijf jaar te worden getoetst, en zo 
nodig aan de technische vooruitgang in de 
bouwsector te worden aangepast.

De eisen dienen regelmatig en ten minste 
om de vijf jaar te worden getoetst, en aan 
de technische vooruitgang in de 
bouwsector te worden aangepast.

Or. en

Motivering

De energieprestaties van het gebouw moeten worden aangepast aan de beste beschikbare 
technologieën en systemen.
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Amendement 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gebouwen die officieel beschermd zijn 
als onderdeel van een daartoe aangewezen 
omgeving, dan wel vanwege hun 
bijzondere architectonische of historische 
waarde, indien de toepassing van de 
minimumeisen inzake energieprestaties
hun karakter of aanzicht op 
onaanvaardbare wijze zou veranderen;

a) gebouwen, ook in plattelandsgebieden,
die vanwege een historisch of 
etnografisch belang officieel beschermd 
zijn als onderdeel van een daartoe 
aangewezen omgeving, dan wel vanwege 
hun bijzondere architectonische,
historische of esthetische waarde, indien 
de toepassing van de minimumeisen inzake 
energieprestaties  hun karakter of aanzicht 
op onaanvaardbare wijze zou veranderen; 

Or. en

Amendement 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gebouwen die officieel beschermd zijn 
als onderdeel van een daartoe aangewezen 
omgeving, dan wel vanwege hun 
bijzondere architectonische of historische 
waarde, indien de toepassing van de 
minimumeisen inzake energieprestaties
hun karakter of aanzicht op 
onaanvaardbare wijze zou veranderen;

a) gebouwen die officieel beschermd zijn 
als onderdeel van een daartoe aangewezen 
omgeving, dan wel vanwege hun 
bijzondere architectonische of historische 
waarde, voorzover de toepassing van een 
specifieke minimumeis inzake 
energieprestaties hun karakter of aanzicht 
op onaanvaardbare wijze zou veranderen;

Or. en

Motivering

Sommige verbeteringen van de energie-efficiëntie kunnen in historische gebouwen worden 
aangebracht zonder dat het karakter van het gebouw daardoor wordt geschaad.
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Amendement 224
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gebouwen die worden gebruikt voor 
erediensten en religieuze activiteiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 225
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gebouwen die worden gebruikt voor 
erediensten en religieuze activiteiten;

Schrappen

Or. fi

Motivering

Het is niet gerechtvaardigd lidstaten de mogelijkheid te bieden de eisen van lid 1 niet toe te 
passen op alle gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten, omdat 
het hierbij ook kan gaan om gebouwen waarin het technisch mogelijk zou zijn deze vereisten toe 
te passen. Historisch waardevolle gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze 
activiteiten vallen reeds onder letter a. 

Amendement 226
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gebouwen die worden gebruikt voor 
erediensten en religieuze activiteiten;

b) objecten voor erediensten;

Or. pl
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Motivering

Deze bepaling is zo onnauwkuerig beschreven dat de mogelijkheid van betwistbare interpretaties 
bestaat. Tot de objecten die voor religieuze activiteiten dienen behoren ook gebedshuizen, 
pelgrimshuizen, academies en studentenhuizen van religieuze scholen, evenals priesterwoningen 
en zelfs scholen waarin godsdienstonderwijs wordt gegeven. Veel van de genoemde objecten 
worden ten dienste van religieuze groeperingen en kerken gesteld om uit de huur van de woon-
of overnachtingsruimten inkomsten te verkrijgen en de koppeling ervan aan deze tekst zou 
daarom onterecht zijn.

Amendement 227
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tijdelijke gebouwen die in principe niet 
langer dan twee jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet 
voor bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 
sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tijdelijke gebouwen die in principe niet 
langer dan twee jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet voor 
bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 

c) tijdelijke gebouwen die in principe niet 
langer dan een jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet voor 
bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 
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sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;

sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;

Or. en

Motivering

Alleen strikt tijdelijke gebouwen moeten worden vrijgesteld van de normen betreffende energie-
efficiëntie.

Amendement 229
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) tijdelijke gebouwen die in principe niet 
langer dan twee jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet voor 
bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 
sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;

c) tijdelijke gebouwen die in principe 
minder dan een jaar gebruikt worden, 
industriepanden, werkplaatsen en niet voor 
bewoning bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven met een lage 
energiebehoefte en niet voor bewoning 
bestemde gebouwen van 
landbouwbedrijven die in gebruik zijn bij 
een sector die onder een nationale 
sectorovereenkomst inzake 
energieprestaties valt;

Or. en

Motivering

 Alleen tijdelijke gebouwen die gedurende een korte, duidelijk bepaalde tijd worden gebruikt 
moeten worden vrijgesteld van energieprestatiecriteria.

Amendement 230
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) woongebouwen die in principe minder 
dan vier maanden per jaar gebruikt 
worden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 231
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) woongebouwen die in principe minder 
dan vier maanden per jaar gebruikt 
worden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien het niet mogelijk is duidelijk uit te sluiten dat deze vier maanden binnen het 
belangrijkste verwarmings- of koelingsseizoen vallen, is deze bepaling absoluut 
contraproductief.

Amendement 232
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) woongebouwen die in principe minder 
dan vier maanden per jaar gebruikt 
worden;

Schrappen

Or. en

Motivering

Woongebouwen van deze categorie gebruiken in veel gevallen grote hoeveelheden energie.

Amendement 233
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) gebouwen met woningen die vóór 
1980 werden gebouwd, tot aan het 
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moment dat hieraan omvangrijke 
reparaties worden uitgevoerd.

Or. pl

Motivering

Een belangrijk deel (vaak zelfs de meerderheid) van de woningvoorraden van gemeenten in 
Polen werd vóór 1980 gebouwd. De noodzaak om voor deze gebouwen getuigschriften over de 
energetische karakteristieken op te stellen, onafhankelijk van reparatieplannen, leidt tot extra 
onkosten voor de gemeentenen complicaties bij het verhuren of verkopen van de appartementen 
in deze gebouwen. Dit laatste kan op zijn beurt een negatieve invloed hebben op de nakoming 
van de fundamentele verplichtingen van deze gemeenten om de behoeften aan woonruimte op 
hun grondgebied te bevredigen.

Amendement 234
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, 
lid 2, bedoelde berekening.

Schrappen

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verplichting voor de lidstaten om hun minimumeisen voor 
de energie-efficiëntie van gebouwen uiterlijk in 2017 aan te passen aan de volgens de voormelde 
uniforme berekeningsprocedure vastgestelde "in kostenopzicht optimale minimumeisen" is in 
strijd met het subsidiariteitsbeginsel. 
Er kunnen geen geldige argumenten worden aangevoerd waarom het in de nieuwe versie van de 
gebouwenrichtlijn nagestreefde doel (verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen) niet 
op passende wijze zou kunnen worden gerealiseerd door de lidstaten.
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Amendement 235
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, 
lid 2, bedoelde berekening.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou betekenen dat er vanaf 2014 geen verbouwingen meer mogen 
worden bevorderd die nodig zijn om een gebouw "drempelvrij" te maken. Gezien de vergrijzing 
van de bevolking is een dergelijk voorschrift alles behalve duurzaam en proportioneel.

Amendement 236
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

3. De lidstaten verstrekken geen 
stimulansen meer voor de bouw of 
renovatie van gebouwen of delen van 
gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

Or. en
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Amendement 237
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, 
lid 2, bedoelde berekening.

3. Vanaf 30 juni 2011 verstrekken de 
lidstaten nog slechts stimulansen voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die ten minste voldoen aan 
de minimumeisen inzake energieprestaties 
overeenkomstig de artikelen 5 of 9.

Or. en

Amendement 238
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

3. Vanaf 30 juni 2011 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

Or. en

Amendement 239
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of en energetische renovatie van 
gebouwen of delen van gebouwen die niet 
voldoen aan de minimumeisen inzake 
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volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

energieprestaties volgens de resultaten van 
de in artikel 5, lid 2, bedoelde berekening.

Or. de

Motivering

Volgens het voorstel zouden renovatiemaatregelen alleen nog gestimuleerd worden wanneer 
daarmee ondermeer een verbetering van de energie-efficiëntie wordt bereikt. Daardoor zouden 
andere legitieme doeleinden van renoveringen, zoals aanpassing aan de behoeften van oudere 
mensen, in gevaar worden gebracht. In de toekomst zullen eigenaren die gebouwen willen 
renoveren geconfronteerd worden met buitensporige eisen in de vorm van een dubbele vereiste, 
en bestaat het risico dat deze buitensporige eisen tot gevolg hebben dat belangrijke renovaties 
niet worden uitgevoerd.

Amendement 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw of renovatie van gebouwen of delen 
van gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

(3) Vanaf 30 juni 2014 verstrekken de 
lidstaten geen stimulansen meer voor de 
bouw van nieuwe gebouwen of delen van 
gebouwen die niet voldoen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 
2, bedoelde berekening.

Or. en

Motivering

Stimulansen voor renovatie moeten intact blijven aangezien dat het gebied is met het meeste 
efficiëntieverhogend potentieel.

Amendement 241
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vanaf 30 juni 2017 zorgen de lidstaten 
ervoor dat, bij het herzien van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties, 

Schrappen
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deze vereisten voldoen aan de resultaten 
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verplichting voor de lidstaten om hun minimumeisen voor 
de energie-efficiëntie van gebouwen uiterlijk in 2017 aan te passen aan de volgens de voormelde 
uniforme berekeningsprocedure vastgestelde "in kostenopzicht optimale minimumeisen" is in 
strijd met het subsidiariteitsbeginsel. 
Er kunnen geen geldige argumenten worden aangevoerd waarom het in de nieuwe versie van de 
gebouwenrichtlijn nagestreefde doel (verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen) niet 
op passende wijze zou kunnen worden gerealiseerd door de lidstaten.

Amendement 242
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vanaf 30 juni 2017 zorgen de lidstaten 
ervoor dat, bij het herzien van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
deze vereisten voldoen aan de resultaten
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
overeenkomstig lid 1 vast te stellen 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
berekend worden op een vanuit 
kostenoogpunt optimaal niveau en dat zij 
voldoen aan de vereisten van artikel 5.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten bestaan reeds methodes voor de berekening van minimumeisen die vanuit 
kostenoogpunt optimaal zijn. In dat geval zou de invoering van een uniforme 
vergelijkingsmethode  tot aanzienlijke extra administratieve inspanningen leiden wanneer deze 
berekeningsmethoden achteraf moeten worden geüniformeerd met die van de Commissie. De 
meerwaarde daarvan is uiterst dubieus.
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Amendement 243
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vanaf 30 juni 2017 zorgen de lidstaten 
ervoor dat, bij het herzien van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde
minimumeisen inzake energieprestaties, 
deze vereisten voldoen aan de resultaten 
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

4. Uiterlijk op 30 juni 2013 stellen de 
lidstaten hun minimumeisen inzake 
energieprestaties vast overeenkomstig lid 1 
van dit artikel en artikel 5.

Or. en

Amendement 244
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vanaf 30 juni 2017 zorgen de lidstaten 
ervoor dat, bij het herzien van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde
minimumeisen inzake energieprestaties,
deze vereisten voldoen aan de resultaten 
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

4. Uiterlijk op 30 juni 2014 herzien de 
lidstaten hun minimumeisen inzake 
energieprestaties en zorgen zij ervoor dat
deze vereisten voldoen aan de resultaten 
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

Or. en

Motivering

Dit strookt met artikel 9 en met de hele procedure met het oog op kostenoptimaliteit.

Amendement 245
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vanaf 30 juni 2017 zorgen de lidstaten 4. Uiterlijk op 30 juni 2014 herzien de 



PE421.132v02-00 22/103 AM\772875NL.doc

NL

ervoor dat, bij het herzien van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde
minimumeisen inzake energieprestaties, 
deze vereisten voldoen aan de resultaten 
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

lidstaten hun minimumeisen inzake 
energieprestaties en zorgen zij ervoor dat
deze vereisten voldoen aan de resultaten 
van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

Or. en

Amendement 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De lidstaten verlenen subsidie en 
technische advies voor specifieke 
programma's voor de aanpassing van 
gebouwen of historische centra aan 
energie-efficiëntie. 

Or. en

Amendement 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Energieproductiesystemen en 
isolatiemaatregelen in historische centra 
worden aan een visuele-
hinderbeoordeling onderworpen;

Or. en
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Amendement 248
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
eisen met betrekking tot de 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met
toetsing.

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
vergelijkende methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale eisen met betrekking tot de 
energieprestaties aan de hand van de in lid 
1 bedoelde vergelijkende methodologie en 
de relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

Zij brengen bij de Commissie verslag uit 
over alle inputgegevens en 
veronderstellingen die zij voor deze 
berekeningen en de resultaten daarvan 
hebben gebruikt. Dit verslag mag worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie. De 
lidstaten brengen om de drie jaar verslag 
uit bij de Commissie. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 30 juni 2011 ingediend.

Zij brengen bij de Commissie verslag uit 
over alle inputgegevens en 
veronderstellingen die zij voor deze 
berekeningen en de resultaten daarvan 
hebben gebruikt. Dit verslag mag worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie. De 
lidstaten brengen om de drie jaar verslag 
uit bij de Commissie. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 30 juni 2011 ingediend.

3. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bereiken van de kostenoptimale niveaus 

3. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
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van de minimumeisen inzake 
energieprestaties.

bereiken van de kostenoptimale eisen met 
betrekking tot de energieprestaties.

Or. de

Motivering

De door de Commissie voorgestelde verplichting voor de lidstaten om hun minimumeisen voor 
de energie-efficiëntie van gebouwen uiterlijk in 2017 aan te passen aan de volgens de voormelde 
uniforme berekeningsprocedure vastgestelde "in kostenopzicht optimale minimumeisen" is in 
strijd met het subsidiariteitsbeginsel. 
Er kunnen geen geldige argumenten worden aangevoerd waarom het in de nieuwe versie van de 
gebouwenrichtlijn nagestreefde doel (verbeterring van de energie-efficiëntie van gebouwen) niet 
op passende wijze zou kunnen worden gerealiseerd door de lidstaten.

Amendement 249
Hannes Swoboda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

1. De lidstaten passen een vergelijkende 
methodologie toe voor de berekening van 
de kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
voor gebouwen of delen van gebouwen, 
overeenkomstig het in bijlage III bis 
gepresenteerde algemene kader. De 
methodologie voor de berekening van 
kostenoptimale niveaus van 
minimumeisen voor energieprestaties voor 
gebouwen of delen van gebouwen omvat 
ook de relevante Europese normen.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Het voorstel om voor 31 december 2010 een vergelijkende methodologie uit te werken lijkt 
ontoereikend, omdat de richtlijn zelf al op 31 december 2010 in werking zou moeten treden. De 
methodologie voor het bereiken van kostenoptimale niveaus moet worden bepaald voordat de 
richtlijn door de Raad en het Parlement wordt goedgekeurd. Deze methodologie moet gebruik 



AM\772875NL.doc 25/103 PE421.132v02-00

NL

maken van de bestaande Europese normen (CEN).

Amendement 250
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

1. De lidstaten passen een 
geharmoniseerde methodologie toe voor 
de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen, overeenkomstig het in 
bijlage III bis opgestelde algemene kader. 
De methode voor de berekening van 
kostenoptimale niveaus van 
minimumeisen voor energieprestaties voor 
gebouwen of delen daarvan bevatten ook 
de relevante Europese normen.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. en

Motivering

Het voorstel om voor 31 december 2010 een vergelijkende methodologie uit te werken lijkt 
ontoereikend, omdat de richtlijn zelf al op 31 december 2010 in werking zou moeten treden. De 
methodologie voor het bereiken van kostenoptimale niveaus moet worden bepaald voordat de 
richtlijn door de Raad en het Parlement wordt goedgekeurd. Deze methodologie moet gebruik 
maken van de bestaande Europese normen (CEN).

Amendement 251
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit 

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 richtsnoeren  uit voor de berekening 
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voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

van de kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
voor gebouwen of delen van gebouwen. 
Deze richtlijnen dienen een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten bestaan reeds methodes voor de berekening van minimumeisen die vanuit 
kostenoogpunt optimaal zijn. In dat geval zou de invoering van een uniforme 
vergelijkingsmethode tot aanzienlijke extra administratieve inspanningen leiden wanneer deze 
berekeningsmethoden achteraf moeten worden geüniformeerd met die van de Commissie. De 
meerwaarde daarvan is uiterst dubieus.

Amendement 252
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

1. De lidstaten werken tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen en tussen door 
de eigenaar zelf gebruikte en verhuurde 
gebouwen.

Or. de
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Motivering

Men moet het subsidiariteitsbeginsel respecteren. Verder moet rekening worden gehouden met 
verhuurde woningen. Een gelijke behandeling zou hier zelfs remmend kunnen worden op het 
nemen van energiebesparingsmaatregelen. En dat kan toch niet het doel van deze richtlijn zijn!

Amendement 253
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december
2010 een vergelijkende methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende 
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

1. De Commissie werkt tegen 31 december
2009 een gemeenschappelijke
methodologie uit voor de berekening van 
de kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
voor gebouwen of delen van gebouwen. De 
vergelijkende methodologie dient een 
onderscheid te maken tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen en tussen 
verschillende categorieën van gebouwen 
en klimaatzones.

Or. en

Amendement 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie werkt tegen 31 december 
2010 een vergelijkende methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. De vergelijkende
methodologie dient een onderscheid te 
maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen en tussen verschillende 
categorieën van gebouwen.

1. De Commissie werkt tegen 30 juni 2010 
een gemeenschappelijke methodologie uit 
voor de berekening van de kostenoptimale 
niveaus van de minimumeisen inzake 
energieprestaties voor gebouwen of delen 
van gebouwen. Deze methodologie dient 
een onderscheid te maken tussen nieuwe en 
bestaande gebouwen en tussen 
verschillende categorieën van gebouwen.

Or. en
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Motivering

Om te profiteren van moderne technologieën en deze binnen de schaaleconomie te houden of te 
brengen heeft de REPG een dubbele rechtsgrond nodig. Op grond van de huidige REPG staat 
individuele markten in Europa toe waar verschillende berekeningsmethoden en inspectie-eisen 
gelden, waardoor het voor fabrikanten onmogelijk is producten te maken die in de hele EU aan 
de eisen voldoen. Er moet dus in de hele EU een gemeenschappelijk berekeningsmethode worden 
ingevoerd, met objectieve variabelen om rekening te houden met regionale klimaatverschillen, 
gebaseerd op een internemarktaanpak (art. 95).

Amendement 255
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Vóór de goedkeuring van extra 
aanvullende maatregelen worden de 
overheid en andere belanghebbenden 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Transparantie en goed overleg zijn essentieel voor het succesrijk leiderschap van de overheid 
dat deze richtlijn probeert te bewerkstelligen. De belanghebbenden beschikken over de 
rechtstreekse kennis en expertise die nodig is om de technische haalbaarheid van voorgenomen 
maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle ideeën aandragen voor de ontwikkeling van 
efficiëntere en voor de lange termijn geldende verbeteringen in de energieprestaties van 
gebouwen.

Amendement 256
Giles Chichester

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 



AM\772875NL.doc 29/103 PE421.132v02-00

NL

wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing. Vóór de goedkeuring van extra 
aanvullende maatregelen worden de 
belanghebbenden geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Transparantie en goed overleg zijn essentieel voor het succesrijk leiderschap van de overheid 
dat deze richtlijn probeert te bewerkstelligen. De belanghebbenden beschikken over de 
rechtstreekse kennis en expertise die nodig is om de technische haalbaarheid van voorgenomen 
maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle ideeën aandragen voor de ontwikkeling van 
efficiëntere en voor de lange termijn geldende verbeteringen in de energieprestaties van 
gebouwen.

Amendement 257
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het uitwerken van deze maatregelen 
raadpleegt de Commissie de 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

Het is van wezenlijk belang dat de Commissie de belanghebbenden raadpleegt bij de opstelling 
van deze methodologie en dat zij transparant te werk gaat.

Amendement 258
Angelika Niebler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
daarbij rekening houdend met de in lid 1 
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vergelijkende methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

bedoelde richtsnoeren en de relevante 
parameters, zoals de klimatologische 
omstandigheden, en vergelijken de 
resultaten van deze berekening met de door 
hen vastgestelde minimumeisen inzake 
energieprestaties.

Zij brengen bij de Commissie verslag uit 
over alle inputgegevens en 
veronderstellingen die zij voor deze 
berekeningen en de resultaten daarvan 
hebben gebruikt. Dit verslag mag worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie. De 
lidstaten brengen om de drie jaar verslag 
uit bij de Commissie. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 30 juni 2011 ingediend.

Zij brengen bij de Commissie verslag uit 
over de toegepaste berekeningsmethode, 
de inputgegevens en veronderstellingen die 
zij voor deze berekeningen en de resultaten 
daarvan hebben gebruikt. Dit verslag mag 
worden opgenomen in de in artikel 14, lid 
2, van Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie. De 
lidstaten brengen om de drie jaar verslag 
uit bij de Commissie. Het eerste verslag 
wordt uiterlijk op 30 juni 2011 ingediend.

Or. de

Motivering

In sommige lidstaten bestaan reeds methodes voor de berekening van minimumeisen die vanuit 
kostenoogpunt optimaal zijn. In dat geval zou de invoering van een uniforme 
vergelijkingsmethode tot aanzienlijke extra administratieve inspanningen leiden wanneer deze 
berekeningsmethoden achteraf moeten worden geüniformeerd met die van de Commissie. De 
meerwaarde daarvan is uiterst dubieus.

Amendement 259
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties 
aan de hand van de in lid 1 bedoelde
vergelijkende methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

2. Uiterlijk op 30 juni 2011 stellen de 
lidstaten de in lid 1 bedoelde methodologie 
vast en gebruiken zij die.

Or. en
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Amendement 260
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
vergelijkende methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
vergelijkende methodologie en de 
relevante nationale of regionale 
parameters waartoe twee of meer lidstaten 
onder elkaar besloten hebben, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

Or. de

Motivering

Men moet het subsidiariteitsbeginsel respecteren. Ook hoeft niet te worden uitgesloten dat twee 
of meer lidstaten het eens worden over gemeenschappelijke parameters.

Amendement 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
vergelijkende methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
gemeenschappelijke methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

Or. en
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Motivering

Om te profiteren van moderne technologieën en deze binnen de schaaleconomie te houden of te 
brengen heeft de REPG een dubbele rechtsgrond nodig. Op grond van de huidige REPG staat 
individuele markten in Europa toe waar verschillende berekeningsmethoden en inspectie-eisen 
gelden, waardoor het voor fabrikanten onmogelijk is producten te maken die in de hele EU aan 
de eisen voldoen. Er moet dus in de hele EU een gemeenschappelijk berekeningsmethode worden 
ingevoerd, met objectieve variabelen om rekening te houden met regionale klimaatverschillen, 
gebaseerd op een internemarktaanpak (art. 95).

Amendement 262
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
vergelijkende methodologie en de 
relevante parameters, zoals de 
klimatologische omstandigheden, en 
vergelijken de resultaten van deze 
berekening met de door hen vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties.

2. De lidstaten berekenen de 
kostenoptimale niveaus van de 
minimumeisen inzake energieprestaties aan 
de hand van de in lid 1 bedoelde 
gemeenschappelijke methodologie  Zij 
nemen de licht- en 
verlichtingsvoorschriften in acht die zijn 
neergelegd in de Europese CEN-normen 
EN 12464-1 en EN 15193.

Or. en

Amendement 263
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij brengen bij de Commissie verslag uit 
over alle inputgegevens en 
veronderstellingen die zij voor deze 
berekeningen en de resultaten daarvan 
hebben gebruikt. Dit verslag mag worden
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie. De 
lidstaten brengen om de drie jaar verslag 
uit bij de Commissie. Het eerste verslag 

Zij brengen bij de Commissie verslag uit 
over alle inputgegevens en 
veronderstellingen die zij voor deze 
berekeningen en de resultaten daarvan 
hebben gebruikt. Dit verslag wordt
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie. De 
lidstaten brengen om de drie jaar verslag 
uit bij de Commissie. Het eerste verslag 
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wordt uiterlijk op 30 juni 2011 ingediend. wordt uiterlijk op 30 juni 2011 ingediend.

Or. en

Amendement 264
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bereiken van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties.

3. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van dit artikel.

Or. en

Amendement 265
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bereiken van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties.

3. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bereiken van de kostenoptimale niveaus 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties, met inbegrip van alle 
door de lidstaat verstrekte inputgegevens 
en aannamen.

Or. en

Amendement 266
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
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nieuwe gebouwen aan de overeenkomstig
artikel 4 vastgestelde minimumeisen voor 
de energieprestaties voldoen.

nieuwe gebouwen aan de overeenkomstig 
de artikelen 4 en 9 vastgestelde eisen voor 
de energieprestaties voldoen.

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de 
volgende alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen:
a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen;
b) warmtekrachtkoppeling;
c) stads/blokverwarming of -koeling, 
indien beschikbaar;
d) warmtepompen;
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de in lid 
1 bedoelde analyse van alternatieve 
systemen op een transparante manier 
wordt gestaafd in de aanvraag van de 
bouwvergunning of van de definitieve 
goedkeuring voor de bouwwerken.

Or. en

Motivering

Het voorstel legt de lidstaten extra administratieve lasten op die weinig toegevoegde waarde 
hebben en de bouw van nieuwe energie-efficiënte gebouwen zullen vertragen.

Amendement 267
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
nieuwe gebouwen aan de overeenkomstig
artikel 4 vastgestelde  minimumeisen voor 
de energieprestaties voldoen.

1. De lidstaten prioriteren energie-
efficiëntie en nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
nieuwe gebouwen aan de overeenkomstig
artikel 4 vastgestelde  minimumeisen voor 
de energieprestaties voldoen.

Or. en
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Amendement 268
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
nieuwe gebouwen aan de overeenkomstig
artikel 4 vastgestelde  minimumeisen voor 
de energieprestaties voldoen.

1. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
nieuwe gebouwen aan de overeenkomstig
artikel 4 vastgestelde  minimumeisen voor 
de energieprestaties voldoen en dat 
geleidelijk alle nieuwe gebouwen worden 
gebouwd in overeenstemming met het 
bepaalde in artikel 9.

Or. en

Motivering

Als alle nieuwe gebouwen zo worden gebouwd dat zowel de koolstofemissies als het primaire 
energieverbruik laag zijn, zal dat ertoe bijdragen dat de gebouwen eerder energie-efficiënt 
worden.

Amendement 269
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de 
volgende alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen:

De lidstaten zorgen er tevens voor dat de 
volgende alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen alvorens met 
de bouw van nieuwe gebouwen wordt 
begonnen:

Or. en
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Amendement 270
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de volgende
alternatieve systemen in aanmerking 
worden genomen:

Waar het gaat om nieuwe gebouwen van 
ongeacht welke grootte zorgen de lidstaten 
ervoor dat , alvorens met de bouw wordt 
begonnen,  de technische, milieutechnische 
en economische haalbaarheid van de 
volgende  alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen:

Or. en

Amendement 271
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de volgende
alternatieve systemen in aanmerking 
worden genomen:

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat, alvorens 
met de bouw wordt begonnen, de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van alternatieve 
systemen in aanmerking worden genomen, 
waaronder onder meer:

Or. en

Amendement 272
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de volgende 

Waar het gaat om nieuwe gebouwen met 
een totale bruikbare vloeroppervlakte van 
meer dan 250 m2 zorgen de lidstaten 
ervoor dat , alvorens met de bouw wordt 
begonnen, de technische, milieutechnische 
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alternatieve systemen in aanmerking 
worden genomen:

en economische haalbaarheid van de 
volgende alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen:

Or. en

Motivering

Als de uitzondering voor kleine gebouwen volledig wordt geschrapt, wordt het voor plaatselijke 
autoriteiten vrijwel ondoenlijk om aan de voorschriften te voldoen, gezien hun financiële en 
technische capaciteiten van het moment. Daarom wordt een compromis voorgesteld.

Amendement 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de volgende
alternatieve systemen in aanmerking 
worden genomen:

(1) Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van 
hoogrenderende alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen, 
overeenkomstig het beginsel dat eerst 
wordt gezorgd dat de energiebehoeften 
voor verwarming en koeling tot een 
minimum worden gereduceerd. Deze 
alternatieve systemen kunnen onder meer 
bestaan in:

Or. en

Motivering

Het is van belang dat het potentieel van hernieuwbare energiesystemen in gebouwen optimaal 
wordt benut, want nieuwe gebouwen blijven nog jaren lang staan.  Maar het zou ontegenzeglijk 
een fout zijn daarvoor middelen toe te wijzen voordat ervoor is gezorgd dat:
(1) de energievraag is gereduceerd in de mate waarin dat op basis van dezelfde 
kostenoptimaliteitscriteria verdedigbaar is. (Dit beginsel zou altijd moeten worden toegepast 
voordat de energiebehoeften worden vastgesteld) en
(2) dat er eisen inzake hoog rendement worden vastgesteld zoals bedoeld in de onlangs 
aangenomen richtlijn inzake hernieuwbare energie.
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Amendement 274
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat , alvorens 
met de bouw wordt begonnen,  de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de volgende 
alternatieve systemen in aanmerking 
worden genomen:

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
schrijven de lidstaten het gebruik van 
minimumhoeveelheden ter plaatse 
geproduceerde energie uit hernieuwbare 
bronnen voor, en zorgen zij ervoor dat , 
alvorens met de bouw wordt begonnen, de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van de volgende 
alternatieve systemen in aanmerking 
worden genomen:

Or. en

Motivering

Dit voorstel spoort met de nieuwe richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waar het gaat om nieuwe gebouwen  
zorgen de lidstaten ervoor dat, alvorens 
met de bouw wordt begonnen, de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid van  de 
volgende  alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen: 

Waar het gaat om nieuwe gebouwen 
zorgen de lidstaten ervoor dat, alvorens 
met de bouw wordt begonnen, de 
technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid en 
functionaliteit van de volgende 
alternatieve bouwtechnieken in 
aanmerking worden genomen:

Or. it

Motivering

Het doel van onderhavige richtlijn is stimulansen tot een betere energie-efficiëntie van 
gebouwen te verstrekken zonder enige technische beperking.



AM\772875NL.doc 39/103 PE421.132v02-00

NL

Amendement 276
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen;

a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op energie 
uit hernieuwbare bronnen;

Or. en

Amendement 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen;

a) technische systemen gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen

Or. it

Motivering

Het doel van onderhavige richtlijn is stimulansen tot een betere energie-efficiëntie van 
gebouwen te verstrekken zonder enige technische beperking.

Amendement 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) warmtekrachtkoppeling; b) warmtekrachtkoppeling en 
kleinschalige warmtekrachtkoppeling

Or. it

Motivering

De Commissie stelt het gebruik voor van warmtekrachtkoppeling bij de energetische aanpassing  
van nieuwe gebouwen, maar maakt geen melding van de toepassing van dit principe in reeds 
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bestaande gebouwen. Kleinschalige warmtekrachtinstallaties in reeds bestaande gebouwen 
kunnen echter een efficiënt middel zijn om de CO2-emissies en het elektriciteitsgebruik te 
verminderen. 

Amendement 279
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) stads/blokverwarming of -koeling, 
indien beschikbaar;

c) stads/blokverwarming of -koeling, 
indien beschikbaar, in het bijzonder 
systemen die geheel of gedeeltelijk zijn 
gebaseerd op hernieuwbare 
energiebronnen;

Or. en

Amendement 280
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) zonwering die de noodzaak van 
koelsystemen vermindert;

Or. fi

Amendement 281
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) warmtepompen; d) warmtepompen als gedefinieerd in 
Richtlijn 2009/…/EG inzake de 
bevordering van het gebruik van energie 
uit duurzame bronnen.

Or. en
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Amendement 282
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) warmtepompen; d) warmtepompen, die in 
overeenstemming zijn met van het 
jaargetijde afhankelijke prestaties en 
criteria welke werden vastgelegd in 
richtlijn 2009/.../EG ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen.

Or. de

Motivering

Dit amendement is bestemd om te zorgen voor overeenstemming met de richtlijn ter bevordering 
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen.

Amendement 283
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de isolatiesystemen.

Or. fr

Motivering

Isolatiesystemen dragen bij aan de energieprestaties van een gebouw. Zij bieden de mogelijkheid 
tot substantiële besparingen op het gebruik van primaire energie en tot substantiële 
vermindering van de CO2-emissies. De sector ontwikkelt steeds efficiënter producten die het 
verdienen om te worden bestudeerd, dankzij welke nieuwe gebouwen kunnen worden 
opgetrokken die aan de hoogste thermische eisen voldoen. Bij ieder technisch bouwsysteem moet 
bovendien vanaf het ontwerpstadium rekening worden gehouden met systemen tot isolatie van 
het gebouw, teneinde in de toekomst een optimaal zuinig energieverbruik te bewerkstelligen.
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Amendement 284
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) hernieuwbare energiebronnen 
afkomstig van huishoudens.

Or. fi

Amendement 285
Jerzy Buzek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) ICT-apparatuur voor toezicht- en 
controledoeleinden.

Or. en

Motivering

ICT-toezichtapparatuur kan een grote bijdrage leveren tot de nauwkeurige beoordeling van 
energieprestaties van elektrische apparaten en installaties.

Amendement 286
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) warmteterugwinventilatie.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten efficiënte technologieën met een korte terugverdientijd in overweging 
nemen. Warmteterugwinventilatie is een gecentraliseerd of gedecentraliseerd continu 
luchtoverbrengingssysteem waarbij warmtewisselaars worden gebruikt om energie van de 
opgezogen lucht naar de uitgeblazen lucht over te brengen. Voor een gebouw van 150 m2 in 
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Deense klimaatomstandigheden bedraagt  de jaarlijkse netto energiebesparing circa 5.500 kWh 
primaire energie bij gebruik van warmteterugwinventilatie. Dat komt overeen met ongeveer 43% 
van het gemiddelde energieverbruik.

Amendement 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van punt d) zeggen de 
lidstaten toe de verspreiding en het 
gebruik van warmtepompen te bevorderen 
door de procedures te vergemakkelijken 
voor de verlening van vergunningen voor 
het aanleggen van de putten en door 
vaststelling van het niveau van de 
aardlagen en de netwerken van 
waterlopen waarin afgevoerd water kan 
worden geloosd en de mogelijkheden tot 
het gebruik van klimatiseringsinstallaties 
die werken op warmtepompen met water. 
Bovendien moeten de lidstaten een 
bijdrage leveren aan de aanleg van putten 
en de werkzaamheden daarvoor opnemen 
in de stedelijke 
infrastructuurwerkzaamheden.

Or. it

Motivering

De Commissie stelt het gebruik voor van warmtekrachtkoppeling bij de energetische aanpassing  
van nieuwe gebouwen, maar maakt geen melding van de toepassing van dit principe in reeds 
bestaande gebouwen. Kleinschalige warmtekrachtinstallaties in reeds bestaande gebouwen 
kunnen echter een efficiënt middel zijn om de CO2-emissies en het elektriciteitsgebruik te 
verminderen. 

Amendement 288
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke De lidstaten nemen de noodzakelijke 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze 
minimumeisen voor de energieprestaties 
vast overeenkomstig artikel 4. De eisen 
kunnen worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan ten minste tot het 
niveau van de minimumeisen inzake 
energieprestaties  worden opgevoerd, 
overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 4 en 9. De eisen worden 
vastgesteld voor de gerenoveerde systemen 
of bestanddelen, wanneer deze hersteld of 
vervangen worden en voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, 
wanneer het om een ingrijpende renovatie 
gaat.

Or. en

Amendement 289
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen met een 
totale bruikbare vloeroppervlakte van 
meer dan 250 m2 een ingrijpende renovatie 
ondergaan, de energieprestatie ervan tot het 
niveau van de minimumeisen wordt 
opgevoerd, voor zover dit technisch, 
functioneel en economisch haalbaar is. Zij 
stellen deze minimumeisen voor de 
energieprestaties vast overeenkomstig 
artikel 4. De eisen kunnen worden 
vastgesteld hetzij voor het gerenoveerde 
gebouw in zijn geheel, hetzij voor de 
gerenoveerde systemen of bestanddelen, 
wanneer deze deel uitmaken van een 
renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.
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Or. en

Motivering

Als de uitzondering voor kleine gebouwen volledig wordt geschrapt, wordt het voor plaatselijke 
autoriteiten vrijwel ondoenlijk om aan de voorschriften te voldoen, gezien hun financiële en 
technische capaciteiten van het moment. Daarom wordt een compromis voorgesteld.

Amendement 290
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan of 
wanneer bestanddelen van gebouwen, met 
inbegrip van bestanddelen van de 
bouwschil, en technische bouwsystemen 
of onderdelen daarvan worden hersteld of 
vervangen, de energieprestaties ervan tot 
het niveau van de minimumeisen inzake 
energieprestaties  worden opgevoerd, voor 
zover dit technisch, functioneel en 
economisch haalbaar is Zij stellen deze 
minimumeisen voor de energieprestaties 
vast overeenkomstig artikel 4. De eisen 
worden vastgesteld voor zowel de 
gerenoveerde systemen als de
bestanddelen, wanneer deze hersteld of 
vervangen worden, alsook voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, 
wanneer het om een ingrijpende renovatie 
gaat.
De lidstaten zorgen ervoor dat, in 
navolging van artikel 6, bij een 
ingrijpende renovatie de volgende 
alternatieve systemen in overweging 
worden genomen:
a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen;
b) warmtekrachtkoppeling;
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c) stads/blokverwarming of -koeling, 
indien beschikbaar, in het bijzonder 
systemen die geheel of gedeeltelijk zijn 
gebaseerd op hernieuwbare 
energiebronnen;
d) warmtepompen als gedefinieerd in 
Richtlijn 2009/…/EG inzake de 
bevordering van het gebruik van energie 
uit duurzame bronnen.

Or. en

Motivering

Het is even belangrijk dat de energieprestatie van afzonderlijke onderdelen van de bouwschil en 
van technische bouwsystemen, die vervangen of gerenoveerd worden zonder dat dat in het kader 
van een ingrijpende renovatie gebeurt, aan de minimumeisen voldoen. Dat is de enige manier 
om te verzekeren dat de energieprestatie van het gebouw wordt verbeterd in geval van 
gedeeltelijke renovaties of vervanging van afzonderlijke onderdelen bij renovatie, ook als dat 
niet in het kader van een ingrijpende renovatie gebeurt. Het zal ook aansporen tot verregaande 
renovatie, omdat het duidelijk wordt dat bij een ingrijpende renovatie het hele gebouw op ten 
minste kostenoptimale niveaus moet worden gebracht.

Amendement 291
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 

De lidstaten nemen de noodzakelijke
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, van de 
ontwerpers wordt geëist dat er 
minimumhoeveelheden ter plaatse 
geproduceerde energie uit hernieuwbare 
bronnen wordt gebruikt en dat de 
energieprestaties van deze gebouwen tot 
het niveau van de minimumeisen inzake 
energieprestaties worden opgevoerd, voor 
zover dit technisch, functioneel en 
economisch haalbaar is. Zij stellen deze 
minimumeisen voor de energieprestaties 
vast overeenkomstig artikel 4. De eisen 
kunnen worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
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gebouw of delen daarvan  te verbeteren. bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

Or. en

Amendement 292
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen worden 
vastgesteld zowel voor het gerenoveerde 
gebouw in zijn geheel, als voor de
technische bouwsystemen en gerenoveerde 
bestanddelen van het gebouw, wanneer 
deze deel uitmaken van een renovatie die 
binnen tijdsbestek van  maximaal vijf jaar 
moet worden uitgevoerd, met het doel de 
totale energieprestaties van het gebouw of 
delen daarvan  te verbeteren.

Or. fr

Motivering

Om een efficiënter energiegebruik te verzekeren, moet rekening worden gehouden met de 
afzonderlijke onderdelen van het gebouw. Dat is de enige manier om een algeheel efficiënt 
energiegebouw te verzekeren van een gebouw waarin partiële renovaties worden uitgevoerd. 
Heel performante technische systemen in een slecht geïsoleerd gebouw zijn vanuit economisch 
en ecologisch oogpunt volstrekt zinloos.
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Amendement 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen worden 
vastgesteld voor het gerenoveerde gebouw 
in zijn geheel en voor de gerenoveerde 
technische systemen en de bestanddelen 
van de bouwschil van het gebouw, 
wanneer deze deel uitmaken van een 
renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan te verbeteren.

Or. en

Motivering

Het is ook van belang ervoor te zorgen dat de energieprestatie van afzonderlijke bestanddelen 
van de bouwschil aan minimumeisen inzake energieprestatie voldoen. Hoogrenderende 
technische systemen in een slecht geïsoleerd gebouw zijn milieutechnisch en economisch zinloos. 
Prestatie-eisen voor de geïntegreerde energieprestatie van het gebouw in zijn geheel en de 
bestanddelen ervan zijn al voorgeschreven in de artikelen 1, 3 en 4 en Bijlage I. Bestanddelen 
van de bouwschil vallen wel onder de formulering “delen daarvan”, maar moeten duidelijker en 
uitdrukkelijk worden genoemd.

Amendement 294
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke De lidstaten nemen de noodzakelijke 
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maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen  een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen  inzake energieprestaties  
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren. 

maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen van 
ongeacht welke grootte een ingrijpende 
renovatie ondergaan, de energieprestaties 
ervan tot het niveau van de minimumeisen 
inzake energieprestaties  worden 
opgevoerd, voor zover dit technisch, 
functioneel en economisch haalbaar is. Zij 
stellen deze minimumeisen voor de 
energieprestaties vast overeenkomstig 
artikel 4. De eisen kunnen worden 
vastgesteld hetzij voor het gerenoveerde 
gebouw in zijn geheel, hetzij voor de 
gerenoveerde systemen of bestanddelen, 
wanneer deze deel uitmaken van een 
renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

Or. en

Amendement 295
Nikolaos Vakalis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld voor het gerenoveerde 
gebouw in zijn geheel en voor de 
gerenoveerde technische systemen en de 
bestanddelen van de bouwschil van het 
gebouw, wanneer deze deel uitmaken van 
een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
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gebouw of delen daarvan te verbeteren.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten ook minimumeisen vaststellen voor de energieprestatie van bestanddelen 
van de bouwschil van gebouwen en technische systemen, opdat elk herstel een gelegenheid biedt 
om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.

Amendement 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren. De 
lidstaten en de Commissie bevorderen het 
onderzoek op het gebied van 
isolatiematerialen, vensters en deuren, ten 
einde ervoor te zorgen dat deze 
beantwoorden aan de behoeften en de 
oorspronkelijk esthetische kenmerken van 
gebouwen.

Or. en
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Amendement 297
Edit Herczog

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw of delen daarvan  te verbeteren.

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan, de 
energieprestaties ervan tot het niveau van 
de minimumeisen inzake energieprestaties
worden opgevoerd, voor zover dit 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar is. Zij stellen deze minimumeisen 
voor de energieprestaties vast 
overeenkomstig artikel 4. De eisen kunnen 
worden vastgesteld hetzij voor het 
gerenoveerde gebouw in zijn geheel, hetzij 
voor de gerenoveerde systemen of 
bestanddelen, wanneer deze deel uitmaken 
van een renovatie die binnen een bepaald 
tijdsbestek moet worden uitgevoerd, met 
het doel de totale energieprestaties van het 
gebouw te verbeteren.

Or. en

Motivering

De toepassing van deze zin in de huidige REPG levert nu reeds problemen op. Het doel moet zijn 
het totale energieverbruik van een gebouw te optimaliseren, en dat kan alleen met een 
holistische aanpak. Dat betekent dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwe 
gebouwen en bestaande gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan.

Amendement 298
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat vanaf 1 
januari 2015 bij elke ingrijpende 
renovatie de technische, milieutechnische 
en economische haalbaarheid van de 
volgende alternatieve systemen in 
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aanmerking worden genomen:
a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op energie 
uit hernieuwbare bronnen;
b) warmtekrachtkoppeling;
c) stads/blokverwarming of -koeling, 
indien beschikbaar;
d) warmtepompen;
e) warmteterugwinventilatie.

Or. en

Motivering

Er zou moeten worden geëist dat de lidstaten moeten efficiënte technologieën met een korte 
terugverdientijd in overweging nemen. Voor een gebouw van 150 m2 in Deense 
klimaatomstandigheden bedraagt  de jaarlijkse netto energiebesparing circa 5.500 kWh primaire 
energie bij gebruik van warmteterugwinventilatie. Dat komt overeen met ongeveer 43% van het 
gemiddelde energieverbruik.

Amendement 299
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen in het bijzonder voor
de nodige middelen om te waarborgen dat 
voor bestaande gebouwen waarvan de 
bewoners te maken hebben met 
residentiële-energiearmoede, aan de in 
artikel 4 bedoelde minimumeisen inzake 
energieprestaties wordt voldaan.

Or. en

Motivering

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the term 
“residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy poverty is 
impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems or 
lack of insulation.
– Low income.
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– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A particular 
effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty to upgrade 
their buildings.

Amendement 300
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kunnen passende verwarmings- en 
koelingssystemen op basis van 
hernieuwbare energie worden gebruikt 
om een gebouw aan te passen aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
indien niet met andere in alinea 1 
genoemde middelen op een technisch, 
functioneel en economisch haalbare wijze 
aan de minimumeisen kan worden 
voldaan.

Or. en

Motivering

Indien niet op een technisch, functioneel en economisch haalbare wijze aan de minimumeisen 
voor energieprestaties kan worden voldaan met de in alinea 1 bedoelde middelen, dan moeten 
een adequaat gebruik van verwarmings- en koelingsinstallaties op basis van hernieuwbare 
energie zoals neergelegd in de richtlijn inzake energie uit hernieuwbare bronnen die het 
Parlement op 17 december 2008 goedkeurde, een gebouw moeten kwalificeren.

In Denemarken kan een adequaat gebruik van hernieuwbare technologieën – zoals 
warmtepompen en stadsverwarming – minder energie-efficiënte gebouwen in overeenstemming 
brengen met de minimumeisen inzake energieprestaties.

Amendement 301
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Technische bouwsystemen Technische bouwsystemen en 
bestanddelen van gebouwen

1. De lidstaten stellen minimumeisen 1. De lidstaten stellen kostenoptimale 
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inzake energieprestaties vast met 
betrekking tot de technische bouwsystemen 
die in de gebouwen zijn geïnstalleerd. Er 
worden eisen vastgesteld voor nieuwe 
technische bouwsystemen en voor de 
vervanging of het herstel van technische 
bouwsystemen en onderdelen daarvan.

minimumeisen inzake energieprestaties 
vast met betrekking tot de technische 
bouwsystemen die in de gebouwen zijn 
geïnstalleerd en tot bestanddelen van 
gebouwen. Er worden eisen vastgesteld 
voor nieuwe technische bouwsystemen en 
voor de vervanging of het herstel van 
technische bouwsystemen en bestanddelen 
van gebouwen en delen daarvan.

De eisen hebben met name betrekking op: De eisen hebben met name, maar niet 
uitsluitend, betrekking op:

a) c.v.-ketels of andere warmtegeneratoren 
van verwarmingssystemen;

a) c.v.-ketels of andere warmtegeneratoren 
van verwarmingssystemen, met inbegrip 
van stads/blokverwarming en -koeling;

b) waterverwarmers in 
warmwatersystemen;

b) waterverwarmers in 
warmwatersystemen;

c) centrale airconditioningseenheid of 
koudegenerator in 
airconditioningsystemen.

c) centrale airconditioningseenheid of 
koudegenerator in 
airconditioningsystemen;

c bis) geïnstalleerde verlichting;
c ter) bestanddelen van gebouwen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 5.

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de
wetgeving die van toepassing is op de 
producten waaruit het systeem bestaat en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de 
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met elke
wetgeving die van toepassing is op de 
producten waaruit het systeem en de 
bestanddelen van gebouwen bestaan en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. In het geval van technische 
bouwsystemen moeten de eisen moeten er 
met name voor zorgen dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de 
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

Or. en
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Amendement 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen minimumeisen 
inzake energieprestaties vast met 
betrekking tot de technische bouwsystemen 
die in de gebouwen zijn geïnstalleerd. Er 
worden eisen vastgesteld voor nieuwe 
technische bouwsystemen en voor de 
vervanging of het herstel van technische 
bouwsystemen en onderdelen daarvan.

1. De lidstaten stellen minimumeisen 
inzake energieprestaties vast met 
betrekking tot de technische bouwsystemen 
die in de gebouwen zijn geïnstalleerd. De 
eisen zijn in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke Gemeenschapswetgeving en 
hebben met name betrekking op:

De eisen hebben met name betrekking op:

Or. en

Motivering

Richtlijn 2002/91/EG zou niet van de lidstaten moeten vragen om specifieke efficiëntie-eisen te 
stellen aan producten, aangezien daarin reeds wordt voorzien in de desbetreffende wetgeving 
(etikettering, BED, EuP, …).  Niettemin is men het erover eens dat de tekst van de REPG de 
lidstaten ertoe zou kunnen aanzetten na te denken over de vraag of het de moeite waard is 
striktere niveaus vast te stellen op het installatiepunt, op voorwaarde dat de toepassing ervan 
van geval tot geval wordt beoordeeld op de technische, functionele en economische 
haalbaarheid.

Amendement 303
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen minimumeisen 
inzake energieprestaties vast met 
betrekking tot de technische bouwsystemen 
die in de gebouwen zijn geïnstalleerd. Er 
worden eisen vastgesteld voor nieuwe 
technische bouwsystemen en voor de 
vervanging of het herstel van technische 
bouwsystemen en onderdelen daarvan.

De lidstaten stellen minimumeisen inzake 
energieprestaties en de ingebruikneming 
vast met betrekking tot de technische 
bouwsystemen die in de gebouwen zijn 
geïnstalleerd. Er worden eisen vastgesteld 
voor nieuwe technische bouwsystemen en 
voor de vervanging of het herstel van 
technische bouwsystemen en onderdelen 
daarvan.

Or. de
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Motivering

Er moeten ook minimumeisen worden gesteld aan de ingebruikneming van technische 
installaties, om te garanderen dat deze goed worden afgesteld, zodat het volledige potentieel aan 
energiebesparing kan worden gerealiseerd.

Amendement 304
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen minimumeisen 
inzake energieprestaties vast met 
betrekking tot de technische bouwsystemen 
die in de gebouwen zijn geïnstalleerd. Er 
worden eisen vastgesteld voor nieuwe 
technische bouwsystemen en voor de 
vervanging of het herstel van technische 
bouwsystemen en onderdelen daarvan.

1. De lidstaten stellen minimumeisen 
inzake energieprestaties en de 
ingebruikneming vast met betrekking tot 
de technische bouwsystemen die in de 
gebouwen zijn geïnstalleerd. Er worden 
eisen vastgesteld voor nieuwe technische 
bouwsystemen en voor de vervanging of 
het herstel van bedrijfstechnische 
installaties, technische bouwsystemen en 
onderdelen daarvan.

Or. de

Motivering

Dit amendement beoogt aan te dringen op een juiste afstelling van de installaties. Verder vormt 
de isolatie van waterleidingen een relatief voordelige mogelijkheid om energie te besparen.

Amendement 305
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) c.v.-ketels of andere warmtegeneratoren 
van verwarmingssystemen;

a) c.v.-ketels of andere warmtegeneratoren 
of warmtewisselaars van 
verwarmingssystemen;

Or. pl

Motivering

Het amendement beoogt een preciezere formulering van de technische systemen.
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Amendement 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) c.v.-ketels of andere warmtegeneratoren 
van verwarmingssystemen;

a) c.v.-ketels of andere warmtegeneratoren 
van verwarmingssystemen, met inbegrip 
van stads/blokverwarming en -koeling;

Or. en

Motivering

Richtlijn 2002/91/EG zou niet van de lidstaten moeten vragen om specifieke efficiëntie-eisen te 
stellen aan producten, aangezien daarin reeds wordt voorzien in de desbetreffende wetgeving 
(etikettering, BED, EuP, …).  Niettemin is men het erover eens dat de tekst van de REPG de 
lidstaten ertoe zou kunnen aanzetten na te denken over de vraag of het de moeite waard is 
striktere niveaus vast te stellen op het installatiepunt, op voorwaarde dat de toepassing ervan 
van geval tot geval wordt beoordeeld op de technische, functionele en economische 
haalbaarheid.

Amendement 307
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) waterleidingen  

Or. de

Amendement 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) verlichting.

Or. en
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Amendement 309
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) ventilatiesystemen tezamen met 
warmteterugwinningsinstallaties en 
warmtepompen.

Or. pl

Motivering

Het amendement beoogt een preciezere formulering van de technische systemen.

Amendement 310
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) waterleidingen

Or. de

Motivering

Dit amendement beoogt aan te dringen op een juiste afstelling van de installaties. Verder vormt 
de isolatie van waterleidingen een relatief voordelige mogelijkheid om energie te besparen.

Amendement 311
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) verlichtingssystemen. 

Or. fi
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Amendement 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er worden eisen vastgesteld voor nieuwe 
technische bouwsystemen en delen 
daarvan en voor de vervanging of het 
herstel van technische bouwsystemen en 
delen daarvan, voor zover die eisen 
technisch, functioneel en economisch 
haalbaar zijn. Hierbij worden met name 
de volgende factoren in aanmerking 
genomen:
- technische obstakels (bijvoorbeeld 
aanzienlijke installatieproblemen of het 
moeilijk samengaan van verschillende 
technologieën);
- economische factoren (bijvoorbeeld 
buitensporig hoge installatiekosten of 
economisch gezien ontoegankelijke 
energiebevoorrading); 
- politieke factoren (bijvoorbeeld de 
bevordering van een specifieke 
energiesoort).

Or. en

Motivering

Richtlijn 2002/91/EG zou niet van de lidstaten moeten vragen om specifieke efficiëntie-eisen te 
stellen aan producten, aangezien daarin reeds wordt voorzien in de desbetreffende wetgeving 
(etikettering, BED, EuP, …).  Niettemin is men het erover eens dat de tekst van de REPG de 
lidstaten ertoe zou kunnen aanzetten na te denken over de vraag of het de moeite waard is 
striktere niveaus vast te stellen op het installatiepunt, op voorwaarde dat de toepassing ervan 
van geval tot geval wordt beoordeeld op de technische, functionele en economische 
haalbaarheid.
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Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er kunnen eisen worden vastgesteld voor 
nieuwe technische bouwsystemen en 
delen daarvan en voor de vervanging of 
het herstel van technische bouwsystemen 
en delen daarvan; deze eisen worden 
toegepast voor zover zij technisch, 
functioneel en economisch haalbaar zijn. 
Hierbij worden met name de volgende 
aspecten in aanmerking genomen:
- technische obstakels (bijvoorbeeld 
aanzienlijke installatieproblemen of het 
moeilijk samengaan van verschillende 
technologieën);
- economische factoren (bijvoorbeeld 
buitensporig hoge installatiekosten of 
economisch gezien ontoegankelijke 
energiebevoorrading);
- politieke factoren (bijvoorbeeld de 
bevordering van een specifieke 
energiesoort).

Or. en

Motivering

Er kunnen eisen worden vastgesteld voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de 
vervanging of het herstel van technische bouwsystemen en bouwonderdelen en delen daarvan; 
die eisen worden toegepast voor zover zij technisch, functioneel en economisch haalbaar zijn.

Amendement 314
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 
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producten waaruit het systeem bestaat en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de 
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

producten waaruit het systeem bestaat en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat de technische 
installaties bij de ingebruikneming goed 
worden afgesteld, dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de 
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

Or. de

Motivering

Bij het in ogenschouw nemen van de energie-efficiëntie in haar totaliteit werd tot op heden te 
weinig rekening gehouden met de technische systemen in de gebouwen. Er moeten ook 
minimumeisen worden gesteld aan de ingebruikneming van technische installaties, om te 
garanderen dat deze goed worden afgesteld, zodat het volledige potentieel aan energiebesparing 
kan worden gerealiseerd.

Amendement 315
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 
producten waaruit het systeem bestaat en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de 
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 
producten waaruit het systeem bestaat, en
met name met de voorschriften die 
voortvloeien uit richtlijn 2009/..../EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
houdende invoering  van een kader voor 
de vaststelling  van eisen met betrekking 
tot milieuvriendelijkheid en het zuinige 
energiegebruik van producten, en moeten 
gebaseerd zijn op de behoorlijke installatie 
van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat de technische 
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installaties bij de ingebruikneming goed 
worden afgesteld, dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

Or. de

Motivering

Dit amendement beoogt aan te dringen op de juiste afstelling van de installaties. Verder mag de 
richtlijn niet ertoe leiden dat er nieuwe normen worden ingevoerd - in dat verband is de 
verwijzing naar de eco-designrichtlijn van groot belang. 

Amendement

319
Markus Ferber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9
Gebouwen met een lage of geen 

kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik

1. De lidstaten stellen nationale plannen 
op om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.
Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:
a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;
b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

Schrappen



AM\772875NL.doc 63/103 PE421.132v02-00

NL

c) gebouwen waarin overheidsdiensten 
zijn gevestigd.
De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen 
te vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.
2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:
a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;
b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in 
het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de 
totale bruikbare vloeroppervlakte;
c) informatie over de genomen 
maatregelen ter bevordering van 
dergelijke gebouwen.
3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 
juni 2011 aan de Commissie mee en 
brengen om de drie jaar bij de Commissie 
verslag uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.
4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.
Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.
5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
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gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

Or. de

Motivering

De constructie van gebouwen met een  uitstoot van CO2 en gebruik van primaire energie dat 
gering of te verwaarlozen klein is, met eisen dus die veel verder gaan dan de door de lidstaten 
vastgestelde minimumnormen, kan alleen plaats vinden op basis van vrijwilligheid. Daarom 
kunnen de lidstaten niet ertoe verplicht worden tegen 2020 een bepaald deel van hun 
gebouwenbestand aan deze eisen te laten voldoen. De in artikel 9, lid 5, voorgestelde regeling 
lijkt een begin te vormen van rechtstreeks toepasbare voorschriften van de EU op dit gebied
(subsidiariteit).

Amendement 316
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 
producten waaruit het systeem bestaat en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat er een geschikt 
hydraulisch evenwicht wordt bereikt in de 
hydraulische “natte” verwarmingssystemen 
en dat de geschikte grootte en het geschikte 
type van product wordt gebruikt voor de 
installatie, gelet op het beoogde gebruik 
van het technische bouwsysteem.

2. De overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 
producten waaruit het systeem bestaat en 
moeten gebaseerd zijn op de behoorlijke 
installatie van de producten en de geschikte 
aanpassing en controle van het technische 
bouwsysteem. De eisen moeten er met 
name voor zorgen dat er een geschikte één-
kamerregeling wordt voorzien en dat een 
geschikt hydraulisch evenwicht wordt 
bereikt in de hydraulische “natte” 
verwarmingssystemen en dat de geschikte 
grootte en het geschikte type van product 
wordt gebruikt voor de installatie, gelet op 
het beoogde gebruik van het technische 
bouwsysteem.

Or. en
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Motivering

In veel lidstaten kunnen verwarmingssystemen alleen maar aan of uit worden gezet. De warmte 
moet dan worden geregeld door ramen open te zetten, en dat kost geld en is niet energie-
efficiënt. Eén-kamerregeling van technische systemen als verwarming, koeling, ventilatie en 
verlichting moet in de tekst worden toegevoegd, om zo goedkoop mogelijk energie te besparen.

Amendement 317
Fiona Hall, Lena Ek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat er 
“smart meters” worden geïnstalleerd in 
alle nieuwe en gerenoveerde gebouwen, 
en stimuleren de plaatsing, waar nodig, 
van actieve controlesystemen, zoals 
systemen voor automatisering, controle en 
monitoring, die de consumenten correcte 
informatie verschaffen over hun 
energieverbruik, zeer efficiënte 
handbediende en/of automatische 
vermogen-tijdregeling mogelijk maken en 
als informatieleverancier dienen voor de 
toepassing van de artikelen 3, 4, 5 en 10 
en bijlage I.

Or. en

Amendement 318
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Isolatiesystemen voor het omhulsel van 

een gebouw
1. De lidstaten stellen minimumeisen voor 
het zuinige energiegebruik op voor de 
isolatie aan de omhulling van een 
gebouw, die vooral de volgende elementen 
betreffen:
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a) het dak;
b) systemen van twee lagen in de 
omhulling van het gebouw, met inbegrip 
van de bodems en plafonds;
c) systemen voor de buitenkant van de 
omhulling van het gebouw;
d) de vensters, de vensterondersteuningen 
en de houders van rolluiken;
e) de lijnvormige behandeling van 
thermische bruggen, vooral in de 
verbinding tussen tegels en balcon, alsook 
van de klauwstukken en de verbindingen 
tussen de façades en de uitspringende 
elementen.
2. De in lid 1 genoemde minimumeisen 
moeten in overeenstemming zijn met de 
wetgeving die van toepassing is op de 
producten die deel uitmaken  van het 
systeem, waarbij wordt uitgegaan  van een 
correcte installatie van deze producten. 
Deze eisen garanderen met name dat de 
warmteverliezen door de omhulling van 
het gebouw gering of gelijk aan nul zijn.

Or. fr

Motivering

Het voorstel bevat eisen voor de lidstaten om minimumeisen inzake energieprestaties op te 
stellen voor de installatie of vervanging van technische bouwsystemen of voor de grondige 
vernieuwing daarvan. Deze eisen moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving die van 
toepassing is op de producten die deel uitmaken van het systeem en moeten gebaseerd zijn op 
een correcte installatie van deze producten. Het doel hiervan is de efficiëntie van het volledige 
systeem te verbeteren. De doelmatigheid daarvan is bovendien van het grootste belang om een 
optimale doelmatigheid van de technische systemen in de gebouwen te verzekeren.

Amendement 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 

primair energieverbruik

Gebouwen met een netto nul 
energieverbruik
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1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een netto nul 
energieverbruik.

1 bis. Uiterlijk in 2012 in het geval van 
gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd, en uiterlijk 2016 in de andere 
gevallen, zorgen de lidstaten ervoor dat 
alle gebouwen een netto nul 
energieverbruik hebben. 

Er worden afzonderlijke streefcijfers
vastgesteld voor:

1 ter. De lidstaten stellen streefcijfers vast 
voor 2015 en 2020 voor het voor het 
minimale percentage bestaande gebouwen 
die een netto nul energieverbruik moeten 
hebben, gemeten als percentage van het 
totale aantal gebouwen en als percentage 
van de totale bruikbare vloeroppervlakte. 
De lidstaten stellen afzonderlijke 
streefcijfers vast voor:

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

a) residentiële gebouwen;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

b) niet-residentiële gebouwen;

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen 
te vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een netto nul
energieverbruik;

b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in 
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het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de 
totale bruikbare vloeroppervlakte;

b bis) nadere informatie over de eisen van 
de lidstaat inzake minimale niveaus voor 
energie uit duurzame bronnen in nieuwe 
gebouwen en bestaande gebouwen die 
ingrijpend worden gerenoveerd, zoals 
bepaald in Richtlijn 2008/xx/EG inzake de 
bevordering van het gebruik van energie 
uit duurzame bronnen en de artikelen 6 
en 7 van deze richtlijn;

c) informatie over de genomen maatregelen 
ter bevordering van dergelijke gebouwen.

c) informatie over de genomen maatregelen 
ter bevordering van dergelijke gebouwen;

c bis) nationale, regionale of lokale 
programma's ter ondersteuning van 
energieprestatiemaatregelen, zoals fiscale 
stimulansen, financiële instrumenten of 
een verlaagd Btw-tarief.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen worden opgenomen in 
de in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.

3bis. Binnen twee maanden na de 
bekendmaking van een nationaal plan 
door een lidstaat volgens lid 3 kan de 
Commissie, met volledige inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel, dat plan of 
een aspect ervan verwerpen als zij meent 
dat het niet voldoet aan alle eisen van dit 
artikel. In dat geval stelt de lidstaat 
wijzigingen voor. Binnen een maand na 
ontvangst van deze voorstellen aanvaardt 
de Commissie het plan of verzoekt zij om 
verdere specifieke wijzigingen. De 
Commissie en de betrokken lidstaat zetten 
alle redelijke stappen om het nationale 
plan binnen vijf maanden na de eerste 
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bekendmaking ervan goed te keuren.  
4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

5. Uiterlijk in 2016 publiceert de 
Commissie een verslag over de voortgang 
van de lidstaten bij het bevorderen van de 
toename van het aantal gebouwen met een 
netto nul energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

Or. en

Motivering

Nieuwe gebouwen maken op jaarbasis 1% uit van het totale gebouwenbestand. Dit geringe 
percentage moet voldoen aan de meest recente technologieën inzake energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, zodat nieuwe gebouwen de EU helpen haar klimaatdoelstellingen te 
verwezenlijken en minder afhankelijk te worden van geïmporteerde, dure en schaarse energie. 
Het is goedkoper deze technologieën direct bij de bouw van een gebouw in te voeren.

Amendement 321
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 

primair energieverbruik

Gebouwen met een nettonulverbruik van 
primaire energie en met overschotenergie

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen die voldoen aan de 
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kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

bouwnormen inzake nettonulverbruik van 
primaire energie en overschotenergie. Zij 
schrijven voor dat alle nieuwe gebouwen 
uiterlijk tegen 2014 aan die normen 
voldoen.

De lidstaten schrijven voor dat alle 
nieuwe en de bestaande gebouwen die 
ingrijpend worden gerenoveerd vanaf 
2012 ten minste aan de bouwnormen 
inzake nettonulverbruik van primaire 
energie voldoen, daarbij rekening 
houdend met de leidende rol die 
overheden dienen te spelen op het gebied 
van energieprestatie van gebouwen.
De lidstaten stellen bindende streefcijfers 
vast voor 2012, 2015 en 2020 voor 
nettonulverbruik van primaire energie en 
overschotenergie als minimumpercentage 
van het totale aantal gebouwen in 
verhouding tot de totale bruikbare 
vloeroppervlakte. Het streefcijfer moet ten 
minste 30% bedragen voor 2012 en 50% 
voor 2015.

Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:

Er worden afzonderlijke bindende 
streefcijfers vastgesteld voor:

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

a) bestaande residentiële gebouwen;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

b) bestaande niet-residentiële gebouwen.

c) gebouwen waarin overheidsdiensten 
zijn gevestigd.
De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen 
te vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
bestaande gebouwen die ingrijpend 
worden gerenoveerd uiterlijk in 2018 ten 
minste aan de bouwnormen inzake
nettonulverbruik van primaire energie 
voldoen. 

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een 
nettonulverbruik van primaire energie en 
met overschotenergie;

b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in b) de in lid 1 gespecificeerde bindende 
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het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de 
totale bruikbare vloeroppervlakte;

tussentijdse streefcijfers;

c) informatie over de genomen 
maatregelen ter bevordering van dergelijke 
gebouwen.

c) een overzicht van het hele beleid en alle 
genomen maatregelen ter bevordering van 
dergelijke gebouwen.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen worden opgenomen in 
de in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

4. De Commissie stelt uiterlijk in 2010 
definities vast voor gebouwen met 
nettonulverbruik van primaire energie en 
met overschotenergie.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

5. De Commissie publiceert uiterlijk op 31 
juni 2012 en vervolgens om de drie jaar 
een verslag over de voortgang van de 
lidstaten bij het bevorderen van de toename 
van het aantal gebouwen met 
nettonulverbruik van primaire energie en 
met overschotenergie. Op basis van dit 
verslag werkt zij een actieplan uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

Or. en

Motivering

 Sommige lidstaten hebben al ambitieuze streefcijfers vastgesteld voor hoogrenderende 
gebouwen. Andere lidstaten zouden dat voorbeeld moeten volgen, gezien de positieve impact op 
de economie, de werkgelegenheid en het milieu.
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Amendement 322
Mechtild Rothe

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 

primair energieverbruik

Gebouwen met overschotenergie

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen die voldoen aan de 
bouwnormen inzake overschotenergie. Zij 
stellen bindende streefcijfers vast voor het 
minimale percentage dat deze gebouwen in 
2020 moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:

Er worden afzonderlijke bindende 
streefcijfers vastgesteld voor:

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen te 
vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

De lidstaten zorgen er voor dat alle onder 
c) bedoelde nieuwe en bestaande 
gebouwen die ingrijpend worden 
gerenoveerd vanaf 2012 aan de 
bouwnormen inzake overschotenergie 
voldoen, daarbij rekening houdend met de 
leidende rol die overheden dienen te 
vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

De lidstaten schrijven voor dat alle 
nieuwe gebouwen uiterlijk in 2015 aan de 
bouwnormen inzake overschotenergie 
voldoen.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
bestaande gebouwen die ingrijpend 
worden gerenoveerd uiterlijk in 2020 aan 
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de bouwnormen inzake overschotenergie 
voldoen. 

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met
overschotenergie;

b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in 
het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de totale 
bruikbare vloeroppervlakte;

b) tussentijdse bindende streefcijfers, 
uitgedrukt in het minimale percentage dat 
deze gebouwen in 2015 moeten uitmaken 
van het totaal aantal gebouwen en van de 
totale bruikbare vloeroppervlakte;

c) informatie over de genomen 
maatregelen ter bevordering van dergelijke 
gebouwen.

c) een overzicht van het hele beleid en alle 
genomen maatregelen ter bevordering van 
dergelijke gebouwen.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen worden opgenomen in 
de in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

4. De Commissie stelt uiterlijk in 2010 
definities vast voor gebouwen met 
overschotenergie.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 

5. De Commissie publiceert uiterlijk op 31 
juni 2012 en vervolgens om de drie jaar 
een verslag over de voortgang van de 
lidstaten bij het bevorderen van de toename 
van het aantal gebouwen met 
overschotenergie. Op basis van dit verslag 
werkt zij een actieplan uit en stelt, indien 
nodig, maatregelen voor om het aantal 
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aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

dergelijke gebouwen te doen toenemen.

Or. en

Motivering

 Sommige lidstaten hebben al ambitieuze streefcijfers vastgesteld voor hoogrenderende 
gebouwen. Andere lidstaten zouden dat voorbeeld moeten volgen, gezien de positieve impact op 
de economie, de werkgelegenheid en het milieu. Daarom is een duidelijk actieplan voor de 
meeste recente technologieën en de hoogste normen noodzakelijk.

Amendement 323
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik, of die energie 
produceren

Or. fi

Amendement 324
Anni Podimat

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik en gebouwen met 
overschotenergie

Or. en

Motivering

Overschotenergiegebouwen, d.w.z. gebouwen die meer energie produceren dan zij verbruiken, 
zijn reeds technisch mogelijk.
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Amendement 325
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik  

Gebouwen met een eindgebruik aan 
energie dat laag of gelijk aan nul is.  

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. 
Huizen met een laag energiegebruik moeten ook op die basis geconcipieerd worden, want extra 
werkzaamheden achteraf zijn kostbaar. Daarom moeten gerenoveerde gebouwen worden 
uitgezonderd. Ook concrete cijfers in procenten zijn niet mogelijk, wanneer men niet de weg van 
de planeconomie wil gaan beschrijden.

Amendement 326
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik, of die energie 
produceren. Zij stellen streefcijfers vast 
voor het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2020 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de totale 
bruikbare vloeroppervlakte.

Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:

Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;
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c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen te 
vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen te 
vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik, of die 
energie produceren.

b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in 
het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de totale 
bruikbare vloeroppervlakte;

b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in 
het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de totale 
bruikbare vloeroppervlakte;

c) informatie over de genomen maatregelen 
ter bevordering van dergelijke gebouwen.

c) informatie over de genomen maatregelen 
ter bevordering van dergelijke gebouwen.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik, of die energie 
produceren.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Die maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 21, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
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gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik, of die energie 
produceren. Op basis van dit verslag werkt 
zij een strategie uit en stelt, indien nodig, 
maatregelen voor om het aantal dergelijke 
gebouwen te doen toenemen.

Or. fi

Amendement 327
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
eindenergieverbruik .

Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:

Er worden afzonderlijke niet-bindende
streefcijfers vastgesteld voor:

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële 
gebouwen;

a) nieuwe residentiële gebouwen,

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

b) nieuwe niet-residentiële gebouwen;

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

De lidstaten houden bij het vaststellen van 
de onder c) bedoelde streefcijfers rekening 
met de leidende rol die overheden dienen 
te vervullen op het gebied van 
energieprestaties van gebouwen.

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 
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kernenergie. Hetzelfde geldt voor aardgas - dat ook uit organisch afval kan worden bereid. 
Huizen met lage energie moeten ook op die basis geconcipieerd worden, want extra 
werkzaamheden achteraf zijn kostbaar. Daarom moeten gerenoveerde gebouwen worden 
uitgezonderd. Ook concrete cijfers in procenten zijn niet mogelijk, wanneer men niet de weg van 
de planeconomie wil gaan beschrijden.

Amendement 328
Nikolaos Vakalis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal nieuwe gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik en van 
bestaande gebouwen waarvan zowel de 
kooldioxide-uitstoot als het primair 
energieverbruik laag zijn of, indien 
mogelijk, gelijk zijn aan nul. Voor nieuwe 
gebouwen stellen de lidstaten geleidelijk 
nul-kooldioxide-uitstoot en nulverbruik 
van primaire energie als bouwnorm vast. 
Voor bestaande gebouwen stellen zij 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

Or. en

Motivering

Als alle nieuwe gebouwen zo worden gebouwd dat zowel de koolstofemissies als het primaire 
energieverbruik laag zijn, zal dat ertoe bijdragen dat de gebouwen eerder energie-efficiënt 
worden.
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Amendement 329
Anni Podimata

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met overschotenergie en 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

Or. en

Amendement 330
Anne Laperrouze

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

1. De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor een toename van het 
aantal gebouwen en ecologische 
huizenblokken met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Zij stellen 
streefcijfers vast voor het minimale 
percentage dat deze gebouwen in 2020 
moeten uitmaken van het totaal aantal 
gebouwen en van de totale bruikbare 
vloeroppervlakte.

Or. fr

Motivering

Dit amendement beoogt de bouw van ecologische huizenblokken te bevorderen. Op lokaal vlak 
kan men namelijk synergieën tussen de sectoren bereiken, waardoor het mogelijk wordt een 
optimaal gebruik te maken van de voorhanden zijnde middelen - biomassa, geothermische 
energie, gebruik van afvalwarmte die vrijkomt bij de opwekking van elektrische stroom 
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(warmtekrachtkoppeling), afvalwarmte van de industrie enz. - zodat er gebouwen kunnen worden 
geproduceerd met een zeer gering gebruik van primaire energie.

Amendement 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de doelstelling te realiseren voor 
nieuwe gebouwen en restauraties die 
beantwoorden aan de eisen van een hoge 
energie-efficiëntie moeten de nationale 
plannen voorzien in:
- volume-gekoppelde stimulansen in de 
vorm van overdraagbare "kredieten" die 
aan de bouwer worden toegekend voor de 
vergroting van de inhoud van een gebouw 
en die besteed moeten worden voor nieuw 
aangelegde gebouwen die in hetzelfde 
gebied gelegen zijn;
- in het geval van gebouwen die aan 
historische beperkingen zijn 
onderworpen, kunnen grotere 
stimulansen worden verstrekt dan die 
welke verstrekt worden voor nieuw 
aangelegde of reeds bestaande gebouwen;
- invoering van een mechanisme dat 
voorziet in de uitgave ten gunste van de 
beheerder van een gebouw van 
overdraagbare certificaten wanneer een 
beheer wordt gevoerd dankzij hetwelk 
bepaalde niveau's van energiebesparing 
kunnen worden bereikt en gehandhaafd. 
Een gebouwbeheerder die niet erin slaagt 
om bepaalde normen van energie-
efficiëntie te bereiken of te handhaven 
zou daarentegen verplicht worden om een 
dergelijk certificaat op de markt te kopen.
- verlaging van de belastingen op 
bouwprojecten;
- versnelde en vereenvoudigde verlening 
van vergunningen voor 
constructiepraktijken aan gebouwen of 
wijken die het realiseren van 
energiebesparingen mogelijk maken. 
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- verlaging van de belastingen op het 
gebouw.

Or. it

Motivering

In de nationale plannen moeten maatregelen worden geformuleerd die gerealiseerd moeten 
worden voor nieuw aangelegde gebouwen of gebouwen die worden gerestaureerd en die als doel 
hebben bepaalde eisen m.b.t. zuinig energiegebruik te realiseren.

Amendement 332
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) industriële vestigingen 

Or. it

Motivering

In Europa bestaan er veel verouderde industriële vestigingen. De lidstaten zouden stimulansen 
moeten bieden om deze vestigingen te ontmantelen en om te bouwen tot nieuwe gebruiksruimten 
met een hoge energie-efficiëntie.

Amendement 333
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met een verwijzing naar punt c bis) 
zouden de lidstaten stimulansen moeten 
bieden voor de ontmanteling van 
verouderde industriële vestigingen door 
de particuliere of publieke eigenaars die 
geïnteresseerd zijn de activiteiten te 
verplaatsen naar nieuwe gebouwen met 
een hoge energie-efficiëntie, daarbij 
geschikte vestigingen voor deze nieuwe 
productievestigingen aanwijzend (door 
hulp bij de infrastructuuren7of de 
verlening van diensten). De lidstaten 
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zouden bovendien de vestigingsplaatsen 
voor industriële en commerciële 
activiteiten moeten aangeven, die met 
goed resultaat kunnen worden 
geconcentreerd in gebouwen met een laag 
energiegebruik.

Or. it

Motivering

In Europa bestaan er veel verouderde industriële vestigingen. De lidstaten zouden stimulansen 
moeten bieden om deze vestigingen te ontmantelen en om te bouwen tot nieuwe gebruiksruimten 
met een hoge energie-efficiëntie.

Amendement 334
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat hun eigen 
gebouwen en de gebouwen waarin 
overheden of semi-overheden gevestigd 
zijn, demonstratieprojecten worden voor 
energie-efficiëntie en het gebruik van 
hernieuwbare energie, en passen vanaf 
2012 de normen inzake overschotenergie 
op deze gebouwen toe.

Or. en

Amendement 335
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 2012 bevorderen de lidstaten actief 
de normen inzake overschotenergie voor 
nieuwe gebouwen.
Vanaf 2015 stellen de lidstaten voor alle 
gebouwen die ingrijpend worden 
gerenoveerd, vast in welk percentage van 
de energiebehoeften moet worden 
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voorzien door middel van energie uit 
duurzame bronnen.

Or. en

Amendement 336
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen  eindenergiegebruik.

b) tussentijdse streefcijfers, uitgedrukt in 
het minimale percentage dat deze 
gebouwen in 2015 moeten uitmaken van 
het totaal aantal gebouwen en van de 
totale bruikbare vloeroppervlakte;

c) informatie over de genomen maatregelen 
ter bevordering van dergelijke gebouwen.

c) informatie over de genomen maatregelen 
ter bevordering van dergelijke gebouwen.

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. 
Huizen met lage energie moeten ook op die basis geconcipieerd worden, want extra 
werkzaamheden achteraf zijn kostbaar. Daarom moeten gerenoveerde gebouwen worden 
uitgezonderd. Ook concrete cijfers in procenten zijn niet mogelijk, wanneer men niet de weg van 
de planeconomie wil gaan beschrijden.



PE421.132v02-00 84/103 AM\772875NL.doc

NL

Amendement 337
Alyn Smith

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. De lidstaten stellen het in lid 1 bedoelde 
nationale plan op in samenwerking met de 
plaatselijke en regionale overheden; dit 
plan omvat onder meer de volgende 
elementen:

Or. en

Motivering

De plaatselijke en regionale overheden moeten bij het plan worden betrokken.

Amendement 338
Eluned Morgan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
wordt opgesteld in overleg met de 
overheidsorganen en de overige 
belanghebbenden, en omvat onder meer 
de volgende elementen:

Or. en

Motivering

Transparantie en goed overleg zijn essentieel voor het succesrijk leiderschap van de overheid 
dat deze richtlijn probeert te bewerkstelligen. De belanghebbenden beschikken over de 
rechtstreekse kennis en expertise die nodig is om de technische haalbaarheid van voorgenomen 
maatregelen te beoordelen en kunnen waardevolle ideeën aandragen voor de ontwikkeling van 
efficiëntere en voor de lange termijn geldende verbeteringen in de energieprestaties van 
gebouwen.
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Amendement 339
Roberts Zīle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
omvat onder meer de volgende elementen:

2. Het in lid 1 bedoelde nationale plan 
wordt opgesteld in samenwerking met de 
plaatselijke en regionale overheden, en 
omvat onder meer de volgende elementen:

Or. en

Motivering

 Gezien de specifieke rol die de plaatselijke en regionale overheden spelen bij de ontwikkeling 
van deze gebouwen, moet in de richtlijn worden bepaalde dat deze overheden worden betrokken 
bij de opstelling van het nationale plan.

Amendement 340
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

Schrappen

Or. en

Motivering

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie lopen de door de diverse lidstaten gehanteerde 
definities en berekeningsmethoden voor gebouwen met lage of nul-koolstofuitstoot sterk uiteen. 
Gemeenschappelijke definities zouden de toepassing van bouwnormen inzake lage of nul-
koolstofuitstoot in de hele EU helpen bespoedigen.
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Amendement 341
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik;

a) de door de lidstaten gehanteerde 
definitie van gebouwen met 
overschotenergie en gebouwen met een 
lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik;

Or. en

Amendement 342
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) geografische informatie op 
nationaal en regionaal niveau over 
bestaande installaties voor ter plaatste 
geproduceerde hernieuwbare energie op 
of in gebouwen; 

Or. en

Amendement 343
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) informatie over het percentage 
openbare en semi-openbare gebouwen die 
aan de bouwnormen inzake 
overschotenergie voldoen en openbare en 
semi-openbare gebouwen waarvan zowel 
de kooldioxide-uitstoot als het primair 
energieverbruik laag zijn of gelijk zijn 
aan nul;
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Or. en

Amendement 344
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.
Binnen drie maanden na de notificatie 
van een nationaal plan door een lidstaat 
kan de Commissie de lidstaat verzoeken 
een gewijzigd plan voor te leggen omdat 
het bestaande plan niet alle noodzakelijke 
bepalingen bevat. In dat geval stelt de 
betrokken lidstaat wijzigingen voor die de 
Commissie moet aanvaarden voordat het 
plan wordt goedgekeurd.

Or. en

Amendement 345
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de drie jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 

3. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 juni 
2011 aan de Commissie mee en brengen 
om de vijf jaar bij de Commissie verslag 
uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
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opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

Or. de

Motivering

De verplichting om eens in de vijf jaar verslag uit te brengen volstaat.

Amendement 346
Paul Rübig

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
definities vast van gebouwen met een lage 
of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik.

Or. en

Motivering

Volgens de effectbeoordeling van de Commissie lopen de door de diverse lidstaten gehanteerde 
definities en berekeningsmethoden voor gebouwen met lage of nul-koolstofuitstoot sterk uiteen. 
Gemeenschappelijke definities zouden de toepassing van bouwnormen inzake lage of nul-
koolstofuitstoot in de hele EU helpen bespoedigen.

Amendement 347
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met overschotenergie en 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

Or. en
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Amendement 348
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik.

4. De Commissie stelt gemeenschappelijke 
principes op voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
eindenergieverbruik.

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.

Amendement 349
Dominique Vlasto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De numerieke indicator van de CO2-
uitstoot wordt aan de hand van bijlage I 
berekend.

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.
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Amendement 350
Anni Podimata

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met overschotenergie en 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

Or. en

Amendement 351
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met een lage of geen 
kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
primair energieverbruik. Op basis van dit 
verslag werkt zij een strategie uit en stelt, 
indien nodig, maatregelen voor om het 
aantal dergelijke gebouwen te doen 
toenemen.

5. De Commissie publiceert een verslag 
over de voortgang van de lidstaten bij het 
bevorderen van de toename van het aantal 
gebouwen met een lage of geen 
eindenergieverbruik.

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.
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Amendement 352
Adam Gierek

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie machtigt de lidstaten 
die  over niet gebruikte middelen uit het 
cohesiefonds beschikken en die de hun uit 
het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling toegewezen middelen, 
waaronder ook middelen voor 
woningbouw, volledig hebben gebruikt, 
om een deel van deze niet-gebruikte 
structuurmiddelen aan de regio's over te 
dragen met als bestemming investeringen 
in de renovatie van gebouwen waardoor 
deze beter zullen voldoen aan de op 
energiegebied gestelde eisen of waardoor 
er in de bouwsector beter gebruik kan 
worden gemaakt van hernieuwbare 
energieën.

Or. pl

Motivering

De middelen van het Fonds voor Regionale Ontwikkeling werden verdeeld over de afzonderlijke 
regio's en met het gebruik ervan heeft men een behoorlijke voortgang geboekt, in tegenstelling 
tot wat het geval is bij de middelen van de structuurfondsen, die onder meer bestemd zijn voor 
het scheppen van betere voorwaarden voor een ecologische en infrastructurele cohesie in 
Europa. De woningvernieuwing en verbetering van de thermische toestand van gebouwen zijn 
activiteiten die duidelijk ten goede komen aan de ecologische doelstellingen die in alle lidstaten 
worden nagestreefd.

Amendement 353
Claude Turmes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Financiële steun

1. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2009 passende voorstellen in ter 
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vaststelling van financiële instrumenten 
om de uitvoering van de in de artikelen 5 
tot en met 9 neergelegde eisen te 
ondersteunen. Deze voorstellen omvatten:
a) de bestemming van het bedrag uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling dat gebruikt kan worden ter 
ondersteuning van investeringen in 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie krachtens artikel 7 van 
Verordening (EG) nr. 1080/2006. Dit 
bedrag beloopt ten minste 15% van de 
totale toewijzing;
b) een uitbreiding van de subsidiabiliteit 
van projecten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
zodat ten minste alle lidstaten in 
aanmerking komen voor de financiering 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie voor woningen;
c) aanwending van andere 
communautaire middelen ter 
ondersteuning van onderzoek en 
ontwikkeling, voorlichtingscampagnes en 
opleiding in verband met energie-
efficiëntie;
d) gedeeltelijke aanwending van de 
financiële bijstand uit hoofde van het 
Europees economisch herstelplan, met 
name Verordening (EG) nr. xxxx/xxxx 
van het Europees Parlement en de Raad 
tot vaststelling van een programma ter 
ondersteuning van het economisch herstel 
middels communautaire financiële 
bijstand voor projecten op energiegebied, 
om een diverse miljarden omvattend plan 
voor leningen tegen lage rentetarieven op 
te zetten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie, met name in de 
bouwsector; 
e) gebruik van het Programma 
„Intelligente energie - Europa” om, met 
name via technische bijstand, de nodige 
kennisstructuren op te bouwen, met een 
speciale nadruk op Europese steden en 
regio’s;
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f) de oprichting door de Commissie, de 
Europese Investeringsbank en de lidstaten 
van een Fonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie (EEREF) dat ten 
doel heeft tot 2020 meer openbare en 
particuliere investeringen vrij te maken 
voor middelgrote en kleine projecten voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie die ter toepassing van deze 
richtlijn in lidstaten moeten worden 
uitgevoerd;
e) een verlaagd Btw-tarief voor diensten 
en producten die dienen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen
en voor diensten en producten op het 
gebied van hernieuwbare energie. 
2.  De lidstaten passen een of meer van de 
financiële steunmechanismen toe.
3. De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale stimulansen ondersteund.

Or. en

Motivering

Gedefinieerd moet worden waar de financiering van de noodzakelijke investeringen in gebouwen 
vandaan zal komen.

Amendement 354
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Financiële steun

1. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2010 passende voorstellen in ter 
vaststelling van financiële instrumenten 
om de uitvoering van de in de artikelen 5 
tot en met 9 neergelegde eisen te 
ondersteunen. Deze voorstellen omvatten: 
a) een verhoging van het maximumbedrag 
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van de toewijzing van het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling dat gebruikt 
kan worden ter ondersteuning van 
investeringen in energie-efficiëntie, met 
inbegrip van stadsverwarming en –
koeling, en hernieuwbare energie 
krachtens artikel 7 van Verordening (EG) 
nr. 1080/2006. Dit maximum wordt 
opgetrokken tot ten minste 15% van de 
totale toewijzing;
b) een uitbreiding van de subsidiabiliteit 
van projecten voor energie-efficiëntie, met 
inbegrip van stadsverwarming en –
koeling, en hernieuwbare energie uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, zodat ten minste alle 
lidstaten in aanmerking komen voor de 
financiering voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie voor woningen;
c) gedeeltelijke aanwending van andere 
communautaire fondsen ter 
ondersteuning van onderzoek en
ontwikkeling, voorlichtingscampagnes en 
opleiding in verband met energie-
efficiëntie;
d) de oprichting door de Commissie, de 
Europese Investeringsbank en de lidstaten 
van een Fonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie dat ten doel heeft 
tot 2020 openbare en particuliere 
investeringen vrij te maken voor projecten 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie die ter toepassing van deze 
richtlijn in lidstaten worden uitgevoerd;
e) een verlaagd Btw-tarief voor diensten 
en producten die dienen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen.
2.  De lidstaten passen een of meer van de 
financiële steunmechanismen toe die 
worden opgesomd in bijlage V. Het in 
artikel 10 genoemde 
energieprestatiecertificaat vermeldt welke 
mechanismen beschikbaar zijn ter 
financiering van de uitvoering van de 
aanbevelingen voor kosteneffectieve 
verbetering van de energieprestatie van 
het betrokken gebouw.
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3. De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale stimulansen ondersteund.
4. Ter uitvoering van de eisen die worden 
genoemd in de leden 1 en 2, nemen de 
Commissie en de lidstaten met name 
maatregelen ter ondersteuning van 
investeringen in verbeteringen van de 
energie-efficiëntie ten behoeve van 
mensen die gevaar lopen in residentiële-
energiearmoede te vervallen, onder meer 
door energieprestatiecontracten.

Or. en

Motivering

Bij de financiële ondersteuning moeten stadsverwarming en –koeling specifiek worden genoemd, 
aangezien zij een strategische rol zullen spelen bij de ontwikkeling van energie-efficiënte 
gebouwen.

Amendement 355
Norbert Glante

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Financiële steun

1. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2010 passende voorstellen in ter 
vaststelling van financiële instrumenten 
om de uitvoering van de in de artikelen 5 
tot en met 9 neergelegde eisen te 
ondersteunen. Deze voorstellen omvatten:
a) een verhoging van het maximumbedrag 
van de toewijzing van het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling dat gebruikt 
kan worden ter ondersteuning van 
investeringen in energie-efficiëntie, met 
inbegrip van stadsverwarming en –
koeling, en hernieuwbare energie 
krachtens artikel 7 van Verordening (EG) 
nr. 1080/2006. Dit maximum wordt 
opgetrokken tot ten minste 15% van de 
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totale toewijzing;
b) een uitbreiding van de subsidiabiliteit 
van projecten voor energie-efficiëntie, met 
inbegrip van stadsverwarming en –
koeling, en hernieuwbare energie uit het 
Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, zodat ten minste alle 
lidstaten in aanmerking komen voor de 
financiering voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie voor woningen;
c) aanwending van andere 
communautaire middelen ter 
ondersteuning van onderzoek en 
ontwikkeling, voorlichtingscampagnes en 
opleiding in verband met energie-
efficiëntie; 
d)  de oprichting door de Commissie, de 
Europese Investeringsbank en de lidstaten 
van een Fonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie dat ten doel heeft 
tot 2020 openbare en particuliere 
investeringen vrij te maken voor projecten 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie die ter toepassing van deze 
richtlijn in lidstaten worden uitgevoerd;
e)  een verlaagd Btw-tarief voor diensten 
en producten die dienen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen.
2. De lidstaten passen een of meer van de 
financiële steunmechanismen toe die 
worden opgesomd in bijlage V. Het in 
artikel 10 genoemde 
energieprestatiecertificaat vermeldt welke 
mechanismen beschikbaar zijn ter 
financiering van de uitvoering van de 
aanbevelingen voor kosteneffectieve
verbetering van de energieprestatie van 
het betrokken gebouw.
3. De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale stimulansen ondersteund.
4. Ter uitvoering van de eisen die worden 
genoemd in de leden 1 en 2, nemen de 
Commissie en de lidstaten met name 
maatregelen ter ondersteuning van 
investeringen in verbeteringen van de 
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energie-efficiëntie ten behoeve van 
mensen die gevaar lopen in 
energiearmoede te vervallen, onder meer 
door energieprestatiecontracten.

Or. xm

Motivering

Het voorstel van de rapporteur wordt ondersteund, maar in lid 1, letters a) en b) moeten 
stadsverwarming en –koeling specifiek worden genoemd, aangezien zij een strategische rol 
zullen spelen bij de ontwikkeling van energie-efficiënte gebouwen.

Amendement 356
Britta Thomsen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Financiële steun

1. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2010 passende voorstellen in ter 
vaststelling van financiële instrumenten 
om de uitvoering van de in de artikelen 5 
tot en met 9 neergelegde eisen te 
ondersteunen. Deze voorstellen omvatten:
a) een verhoging van het maximumbedrag 
van de toewijzing van het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling dat gebruikt 
kan worden ter ondersteuning van 
investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie krachtens artikel 7 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006. Dit 
maximum wordt opgetrokken tot ten 
minste 15% van de totale toewijzing;
b) een uitbreiding van de subsidiabiliteit 
van projecten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
zodat ten minste alle lidstaten in 
aanmerking komen voor de financiering 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie voor woningen;
c) aanwending van andere 
communautaire middelen ter 
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ondersteuning van onderzoek en 
ontwikkeling, voorlichtingscampagnes en 
opleiding in verband met energie-
efficiëntie;
d) de oprichting door de Commissie, de 
Europese Investeringsbank en de lidstaten 
van een Fonds voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie dat ten doel heeft 
tot 2020 openbare en particuliere 
investeringen vrij te maken voor projecten 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie die ter toepassing van deze 
richtlijn in lidstaten worden uitgevoerd;
e) een verlaagd Btw-tarief voor diensten 
en producten die dienen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen.
2.  De lidstaten passen een of meer van de 
financiële steunmechanismen toe die 
worden opgesomd in bijlage V. Het in 
artikel 10 genoemde 
energieprestatiecertificaat vermeldt welke 
mechanismen beschikbaar zijn ter 
financiering van de uitvoering van de 
aanbevelingen voor kosteneffectieve 
verbetering van de energieprestatie van 
het betrokken gebouw.
3. De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale stimulansen ondersteund.
4. Ter uitvoering van de eisen die worden 
genoemd in de leden 1 en 2, nemen de 
Commissie en de lidstaten met name 
maatregelen ter ondersteuning van 
investeringen in verbeteringen van de 
energie-efficiëntie ten behoeve van 
mensen die gevaar lopen in residentiële-
energiearmoede te vervallen, onder meer 
door energieprestatiecontracten.

Or. en

Motivering

“Residentiële-energiearmoede” is een betere term dan het door de rapporteur gebruikte 
“energiearmoede”, omdat daarmee elke verwarring met het ontbreken van toegang tot energie-
infrastructuur, dat ook soms energiearmoede wordt genoemd, wordt voorkomen.
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Amendement 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Financiële steun

1. De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2010 passende voorstellen in ter 
vaststelling van financiële instrumenten 
om de uitvoering van de in de artikelen 5 
tot en met 9 neergelegde eisen te 
ondersteunen. Deze voorstellen omvatten:
a) een verhoging van het maximumbedrag 
van de toewijzing van het Europees Fonds 
voor regionale ontwikkeling dat gebruikt 
kan worden ter ondersteuning van 
investeringen in energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie krachtens artikel 7 
van Verordening (EG) nr. 1080/2006. Dit 
maximum wordt opgetrokken tot ten
minste 15% van de totale toewijzing;
b) een uitbreiding van de subsidiabiliteit 
van projecten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, 
zodat ten minste alle lidstaten in 
aanmerking komen voor de financiering 
voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie voor woningen;
c) aanwending van andere 
communautaire middelen ter 
ondersteuning van onderzoek en 
ontwikkeling, voorlichtingscampagnes en 
opleiding in verband met energie-
efficiëntie;
d) vergroting van de toegankelijkheid van 
leningen van de Europese 
Investeringsbank, met inbegrip van de 
verlaging van de drempel van 25 mln. 
EUR voor zulke leningen, om openbare 
en particuliere investeringen vrij te maken 
voor projecten voor energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie die ter toepassing 
van deze richtlijn in lidstaten worden 
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uitgevoerd;
e) een verlaagd Btw-tarief voor diensten 
en producten die dienen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen 
en voor diensten en producten op het
gebied van hernieuwbare energie, ten 
einde het gebruik van hernieuwbare 
energie in gebouwen te bevorderen.
2. De lidstaten passen een of meer van de 
financiële steunmechanismen toe 
overeenkomstig de procedure van bijlage 
V. Het in artikel 10 genoemde 
energieprestatiecertificaat vermeldt welke 
mechanismen beschikbaar zijn ter 
financiering van de uitvoering van de 
aanbevelingen voor kosteneffectieve 
verbetering van de energieprestatie van 
het betrokken gebouw.
3. De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale stimulansen ondersteund.
4. Ter uitvoering van de eisen die worden 
genoemd in de leden 1 en 2, nemen de 
Commissie en de lidstaten met name 
maatregelen ter ondersteuning van 
investeringen in verbeteringen van de 
energie-efficiëntie ten behoeve van 
mensen die gevaar lopen in 
energiearmoede te vervallen, onder meer 
door energieprestatiecontracten.

Or. en

Motivering

Voor de uiterst ambitieuze doelstelling van deze richtlijn is financiële ondersteuning van zowel 
de EU als de lidstaten zelf vereist. De lidstaten moeten echter zelf kunnen beslissen welke 
financiële mechanismen mogelijk en het efficiëntst zijn.
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Amendement 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Financiële stimulansen en 

marktinterventie
1. De lidstaten stellen een nationaal 
verslag op over de financiële en fiscale 
stimulansen die op nationaal en 
subnationaal niveau zijn vastgesteld om 
verbetering van de energie-efficiëntie van 
zowel nieuwe als bestaande gebouwen te 
bevorderen. Deze verslagen bevatten 
plannen voor het verder uitbouwen van 
deze stimulansen.
2. De lidstaten stellen een nationaal 
verslag op over de juridische en 
marktobstakels die investeringen in de 
energie-efficiëntie van nieuwe en 
bestaande gebouwen in de weg staan. 
Deze nationale verslagen gaan vergezeld 
van een gedetailleerde beschrijving van 
maatregelen die de lidstaten hebben 
genomen om deze obstakels te verkleinen.
3. De lidstaten doen de in de leden 1 en 2 
bedoelde verslagen toekomen aan de 
Commissie, als onderdeel van de in artikel 
14, lid 2 van Richtlijn 2006/32/EG 
bedoelde actieplannen voor energie-
efficiëntie. Vervolgens delen zij om de drie 
jaar hun nationale plannen aan de 
Commissie mede.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen verslag uit te brengen aan de Commissie over hun inspanningen om de 
marktobstakels weg te nemen door middel van grotere financiële en fiscale stimulansen voor 
huiseigenaars en huurders om renovatiewerkzaamheden te verrichten om bestaande gebouwen 
energie-efficiënter en nieuwe gebouwen energie-efficiënt te maken.
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Amendement 359
Werner Langen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis 
Opheffing van marktbarrières

1. De lidstaten stellen nationale plannen 
op om marktbarrières in het nationale 
recht op het gebied van bouwactiviteit, 
verhuur en monumentenbescherming op 
te heffen en financiële prikkels te 
verstrekken voor investeringen in 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in nieuwe en bestaande 
gebouwen.
2. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 
juni 2011 aan de Commissie mee en 
brengen om de drie jaar bij de Commissie 
verslag uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

Or. de

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om extra financiële prikkels in b.v. het fiscale beleid 
te scheppen en bestaande hindernissen in de wetgeving ten aanzien van bouwactiviteiten, 
verhuur en monumentenbescherming op te heffen. Dit geldt ondermeer met betrekking tot eisen 
aan de modernisering met het oog op energiebesparing en de bestaande moderniseringseisen ten 
aanzien van gebouwen die onder monumentenbescherming staan. 
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Amendement 360
Herbert Reul

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 bis
Opheffing van marktbarrières

1. De lidstaten stellen nationale plannen 
op om marktbarrières in het nationale 
recht op het gebied van bouwactiviteit, 
verhuur en monumentenbescherming op 
te heffen en financiële prikkels te 
verstrekken voor investeringen in 
maatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie in nieuwe en bestaande 
gebouwen.
2. De lidstaten delen de in lid 1 bedoelde 
nationale plannen tegen ten laatste 30 
juni 2011 aan de Commissie mee en 
brengen om de vijf jaar bij de Commissie 
verslag uit over de voortgang in de 
tenuitvoerlegging van hun nationale 
plannen. De nationale plannen en 
voortgangsverslagen mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

Or. de

Motivering

Op deze wijze wordt gegarandeerd dat de lidstaten van elkaar leren en ervaringen kunnen 
uitwisselen met succesvolle stimuleringsregelingen. Gezien de lange termijnen voor planning en 
uitvoering is een verplichting tot rapportering om de vijf jaar toereikend. Verder is het van 
belang marktbarrières op te heffen.
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