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Volgens het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1 moet een adviesgroep van de juridische diensten 
van het Parlement, de Raad en de Commissie ieder herschikkingsvoorstel van de Commissie 
onderzoeken.

Het advies van de adviesgroep inzake het bovenstaande voorstel is bijgevoegd.

De Commissie juridische zaken is voornemens haar standpunten over het advies tijdens een 
van de volgende vergaderingen kenbaar te maken.

DIRECTORAAT-GENERAAL
INTERN BELEID

Bijlage.

                                               
1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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ADVIESGROEP
VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 27 januari 2009

ADVIES

TER ATTENTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
energieprestaties van gebouwen (herschikking)
COM(2008)0780 van 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en in het bijzonder punt 9, is de adviesgroep
bestaande uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 
26 november en 4 december 2008 bijeengekomen om o.a. bovengenoemd voorstel van de 
Commissie te behandelen.

Op die vergadering1 is de adviesgroep, na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2002/91/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestaties van 
gebouwen, tot de volgende gezamenlijke conclusies gekomen.

1) De volgende gedeelten van de tekst van het herschikkingsvoorstel moeten zijn aangegeven 
met dezelfde grijze markering als waarmee in het algemeen belangrijke wijzigingen worden 
aangegeven:
- in overweging 6: de tekst "meer dan" (gemarkeerd met dubbele doorhaling) en het woord 
"ongeveer" (weergegeven tussen aanpassingstekens);
- in overweging 9: de laatste zin "De methodologie voor het berekenen van de 
energieprestaties mag niet enkel gebaseerd zijn op het seizoen waarin verwarming nodig is, 
maar moet uitgaan van de jaarlijkse energieprestaties van een gebouw" (weergegeven tussen 
aanpassingstekens);

                                               
1 De adviesgroep beschikt over de Engelse versie van het voorstel, de taal waarin de basistekst in kwestie is 
gesteld.
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- in overweging 10: de eerste zin "De lidstaten moeten minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen vaststellen. Die vereisten moeten worden bepaald met het 
oog op een kostenoptimaal evenwicht tussen de gedane investeringen en de energiekosten die 
worden bespaard tijdens de volledige levensduur van het gebouw" (weergegeven tussen 
aanpassingstekens);

- in overweging 13: het gedeelte van de tekst dat met een dubbele doorhaling tussen de eerste 
en tweede zin is gemarkeerd en dat luidt: "In dit verband dienen goede praktijken een 
optimaal gebruik van de elementen ter verbetering van de energieprestaties mogelijk te 
maken", alsmede het gedeelte van de tekst na de tweede zin dat ook met een dubbele 
doorhaling is gemarkeerd ("dit kan in een keer door de lidstaat bepaald worden door middel 
van een studie op basis waarvan tegen de gemiddelde plaatselijke marktvoorwaarden een lijst 
van maatregelen voor energiebehoud wordt vastgesteld die aan de criteria inzake 
kosteneffectiviteit voldoen. Alvorens met de bouw wordt aangevangen, kunnen specifieke 
studies worden gevraagd als de maatregelen haalbaar worden geacht.");
- in overweging 18: het gedeelte van de tekst dat met een dubbele doorhaling is gemarkeerd, 
aan de eerste zin voorafgaat voorafgaat en dat luidt: "De certificering kan ondersteund 
worden door programma's ter vergemakkelijking van een gelijke toegang tot verbeterde 
energieprestaties, gebaseerd worden op overeenkomsten tussen organisaties van 
belanghebbenden en een door de lidstaat aangewezen instantie, of uitgevoerd worden door 
energieservicefirma's die bereid zijn zich ertoe te verbinden de vastgestelde investeringen te 
doen. De controle en follow-up van de regelingen dient te worden uitgevoerd door de 
lidstaten. Deze moeten tevens de toepassing van stimuleringsmaatregelen vergemakkelijken. 
Het certificaat zou zoveel mogelijk de bestaande energieprestatiesituatie van het gebouw 
moeten beschrijven en kan dienovereenkomstig herzien worden.";
- het gedeelte van de tekst dat met een dubbele doorhaling is gemarkeerd na artikel 11, lid 5,
dat luidt: "De certificaten zijn louter informatief. De eventuele werking ervan voor 
gerechtelijke of andere procedures wordt bepaald door de nationale voorschriften.";

- het gedeelte van de tekst dat met een dubbele doorhaling is gemarkeerd na artikel 12, lid 2,
dat luidt: "Voor die gebouwen kunnen het bereik van de aanbevolen en actuele 
binnentemperaturen en, indien van toepassing, andere relevante klimaatfactoren eveneens 
duidelijk worden aangegeven.";

- in artikel 13, lid 1: de woorden "verwarmingssystemen met", die zijn ingevoegd vóór het 
woord "cv-ketels";

- in bijlage I: de tekst "Die kenmerken kunnen ook de luchtdichtheid omvatten", die tussen 
punt 3(a) en (b) wordt weergegeven en met een dubbele doorhaling is gemarkeerd.

2) De volgende gedeelten van de tekst in de herschikking komen overeen met gedeelten van 
de momenteel toepasselijke tekst van Richtlijn 2002/91/EG, waarvoor klaarblijkelijk geen 
wijziging is voorgesteld en die derhalve niet grijs moeten zijn gemarkeerd:
- artikel 4, lid 1, tweede alinea;

- artikel 4, lid 2, onder d);
- artikel 10, lid 5;

- artikel 10, lid 7;
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- artikel 25.
3) In artikel 20, lid 2, vormt de toevoeging van de beginwoorden "Deze maatregelen" een 
aanpassing ten opzichte van de bestaande tekst van artikel 13, lid 2, van Richtlijn 
2002/91/EG, die met de juiste aanpassingsmarkeringen had moeten worden aangegeven.

Na de behandeling van het voorstel is de adviesgroep daarom tot de eensgezinde conclusie 
gekomen dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan de wijzigingen die 
als zodanig zijn aangegeven in het voorstel of het onderhavige advies. Ten aanzien van de
codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die inhoudelijke
wijzigingen heeft de adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een directe codificatie 
van de bestaande tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal
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