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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de energieprestaties van gebouwen (herschikking)
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Medebeslissingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2008)0780),

– gelet op artikel 251, lid 2 en  artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0413/2008),

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d. 3 februari 2009 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 80 bis, lid 3, van zijn Reglement,

– gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de 
Commissie juridische zaken (A6-0000/2009),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie en zoals dit hieronder is geamendeerd;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Gebouwen zijn van invloed op het 
energieverbruik op lange termijn en nieuwe 
gebouwen zouden daarom moeten voldoen 
aan minimumeisen inzake energieprestaties 
die zijn aangepast  aan het plaatselijke 
klimaat. Aangezien de mogelijke 
toepassing van alternatieve systemen van 
energievoorziening in het algemeen niet 
volledig wordt onderzocht, moet de 
technische, ecologische en economische 
haalbaarheid van alternatieve systemen van 
energievoorziening worden nagegaan voor 
nieuwe gebouwen en gebouwen die 
ingrijpend worden gerenoveerd alsook 
voor de modernisering van 
stadsverwarming om de energie-efficiëntie 
te verbeteren of meer gebruik te maken 
van hernieuwbare energie, ongeacht de 
grootte van het gebouw.

Or. en

Motivering

De technische, ecologische en economische haalbaarheid van alternatieve systemen van 
energievoorziening moet worden nagegaan voor nieuwbouw en ingrijpende 
renovatieprojecten en voor de modernisering van stadsverwarming om de energie-efficiëntie 
te verbeteren of meer gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Er zijn maatregelen nodig om ervoor
te zorgen dat een groter aantal gebouwen 
niet alleen voldoet aan de huidige 
minimumeisen inzake energieprestaties, 

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

maar ook energie-efficiënter is. Daartoe 
moeten de lidstaten nationale plannen 
opstellen, om te zorgen voor een toename 
van het aantal gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik; zij brengen 
daarover regelmatig verslag uit bij de 
Commissie. De Commissie dient uiterlijk 
op 30 juni 2010 wetgevingsvoorstellen in 
ter vaststelling van een 
gemeenschappelijke methodologie voor de 
definitie van gebouwen met een lage of 
geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
regionale weersomstandigheden. De 
Europese Commissie, de Europese 
Investeringsbank en de lidstaten richten 
uiterlijk op 30 juni 2010 een Fonds voor 
energie-efficiëntie en hernieuwbare 
energie op om de geleidelijke toename van 
het percentage nieuwe gebouwen dat aan 
deze norm voldoet, te ondersteunen tot 
2020.

Or. en

Motivering

De vaststelling van een gemeenschappelijke methodologie voor de definitie van gebouwen met 
een lage of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of geen primair energieverbruik. De 
Commissie moet uiterlijk op 30 juni 2010 wetgevingsvoorstellen ter vaststelling van een 
gemeenschappelijke methodologie hiervoor indienen, waarin rekening wordt gehouden met 
de regionale weersomstandigheden en de oprichting van een Fonds voor energie-efficiëntie 
en hernieuwbare energie ter ondersteuning van een geleidelijke toename van het percentage 
nieuwe gebouwen dat aan deze norm voldoet.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Willen de minimumeisen voor de 
energieprestaties van gebouwen met een 
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lage of geen kooldioxide-uitstoot en een 
laag of geen primair energieverbruik 
effect hebben, dan moeten zij vergezeld 
gaan van een adequate financiële 
ondersteuning voor overheidsdiensten, 
bedrijven en huiseigenaars. De 
Commissie moet wetgevingsvoorstellen 
hiervoor indienen, met name inzake het 
gebruik van het Europees Fonds voor 
regionale ontwikkeling en een verlaagd 
Btw-tarief voor producten en diensten die 
verband houden met energie-efficiëntie.
De lidstaten moeten worden 
aangemoedigd nationale programma's ter 
ondersteuning van maatregelen met het 
oog op energie-efficiëntie te ontwikkelen.

Or. en

Motivering

Bedrijven en huiseigenaars moeten steun krijgen, met name in het kader van het gebruik van 
het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en een verlaagd Btw-tarief voor producten 
en diensten in verband met energie-efficiëntie. De lidstaten moeten worden aangemoedigd 
nationale programma's ter ondersteuning van maatregelen met het oog op energie-efficiëntie 
te ontwikkelen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) De toekomstige koper of huurder van 
een gebouw of delen daarvan moet via het 
energieprestatiecertificaat correcte 
informatie krijgen over de energieprestaties 
van het gebouw, alsmede praktisch advies 
over hoe die kunnen worden verbeterd. In 
het certificaat moet ook informatie worden 
verstrekt over de eigenlijke effecten van 
verwarming en koeling op de 
energiebehoeften van het gebouw, over het 
primaire energieverbruik en over de 
kooldioxide-uitstoot. De eigenaars van 
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gebouwen moeten te allen tijde certificatie 
of een bewijs van actualisering kunnen 
aanvragen, en niet alleen als gebouwen 
worden verhuurd, verkocht of 
gerenoveerd.

Or. en

Motivering

Het energieprestatiecertificaat moet niet alleen kunnen worden afgegeven als een gebouw of 
een deel ervan wordt verhuurd. gerenoveerd of verkocht, maar ook op aanvraag.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De overheid moet het goede voorbeeld geven en de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat binnen de geldigheidsperiode uitvoeren. De lidstaten moeten in 
hun nationale plannen maatregelen opnemen om overheden aan te zetten dit te doen en 
verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie in een vroeg stadium over te nemen. Bij 
het opstellen van hun nationale plannen moeten de lidstaten overleg plegen met 
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vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Gebouwen die door de overheid 
worden gebruikt en gebouwen die
veelvuldig door het publiek worden 
bezocht, kunnen  een voorbeeldfunctie 
vervullen op het gebied van zorg voor het 
milieu en energiegebruik en daarom dient 
voor die gebouwen regelmatig 
energiecertificering plaats te vinden. De 
verspreiding van informatie over die 
energieprestaties onder het publiek kan 
worden verbeterd door die 
energiecertificaten op een opvallende 
plaats aan te brengen. De Commissie moet 
een Europees label voor het "meest 
energie-efficiënte gebouw" invoeren, dat 
wordt afgebeeld op gebouwen die voldoen 
aan de minimumeisen voor 
energieprestaties en de aanbevelingen in 
het energieprestatiecertificaat.

Or. en

Motivering

Om de minimumeisen voor energieprestaties te bevorderen moet de Commissie een Europees 
label voor het "meest energie-efficiënte gebouw" invoeren, dat wordt afgebeeld op gebouwen 
die voldoen aan de minimumeisen voor energieprestaties en de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Wederzijdse erkenning van energieprestatiecertificaten is nodig. De inhoud van het certificaat 
moet zowel voor de huurder als voor de eigenaar leesbaar en begrijpelijk zijn, zodat beiden
de aanbevelingen daarin kunnen opvolgen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Regelmatige controle  van 
verwarmingsketels en 
airconditioningsystemen door 
gekwalificeerd personeel draagt bij tot 
handhaving van de correcte afstelling ervan 
in overeenstemming met de 
productspecificatie en leidt  tot optimale 
prestaties uit milieu-, veiligheids- en 

(20) Regelmatige controle  van 
verwarmingsketels en 
airconditioningsystemen door 
gekwalificeerd personeel draagt bij tot 
handhaving van de correcte afstelling ervan 
in overeenstemming met de 
productspecificatie en leidt  tot optimale 
prestaties uit milieu-, veiligheids- en 
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energieoogpunt. Een onafhankelijke 
beoordeling van het  gehele verwarmings-
en airconditioningsysteem  moet 
regelmatig plaatsvinden gedurende de 
levensduur van deze systemen, vooral vóór 
installatie of verbetering.

energieoogpunt. Een onafhankelijke 
beoordeling van het  gehele verwarmings-
en airconditioningsysteem  moet 
regelmatig plaatsvinden gedurende de 
levensduur van deze systemen, vooral vóór 
installatie of verbetering. Om de 
administratieve lasten voor eigenaars en 
huurders van gebouwen te beperken
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat bij 
de afgifte van energieprestatiecertificaten 
ook de verwarmings- en 
airconditioningsystemen worden gekeurd 
en dat beide keuringen zo veel mogelijk 
gelijktijdig gebeuren. 

Or. en

Motivering

De bureaucratische lasten voor de eigenaars en huurders van gebouwen moeten zo gering 
mogelijk zijn.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) De lokale en regionale overheden 
zijn van cruciaal belang voor de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Met 
hun vertegenwoordigers moet overleg 
plaatsvinden over elk aspect van de 
tenuitvoerlegging op nationaal of 
regionaal niveau. Lokale 
stedenbouwkundigen en bouwinspecteurs 
moeten geschikte richtsnoeren en 
middelen krijgen om de nodige taken uit 
te voeren.

Or. en
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Motivering

De lokale en regionale overheden zijn van cruciaal belang voor een succesvolle 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn. Met hun vertegenwoordigers moet overleg plaatsvinden 
over elk aspect van de tenuitvoerlegging op nationaal of regionaal niveau. Lokale 
stedenbouwkundige en bouwinspecteurs moeten geschikte richtsnoeren en middelen krijgen 
om de nodige taken uit te voeren.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De Commissie moet methodologieën vaststellen voor het berekenen van de kostenoptimale 
minimumeisen inzake energieprestaties alsook gemeenschappelijke minimumnormen voor het 
definiëren van gebouwen met een lage of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of geen 
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primair energieverbruik, rekening houdend met de normale weersomstandigheden ter plaatse 
en de verwachte veranderingen daarin na verloop van tijd.

Amendement 11

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "nieuw gebouw": een gebouw 
waarvoor de bouwvergunning is 
verkregen na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn; 

Or. en

Motivering

Wat een nieuw gebouw is moet worden gedefinieerd, omdat het maanden of jaren duurt 
voordat een gebouw klaar is. De nieuwe voorschriften moeten gelden voor gebouwen 
waarvoor de bouwvergunning is verkregen na de inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De zonwering is zeer belangrijk voor de energie-efficiëntie en de beperking van het primaire 
energieverbruik.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) meer dan 25% van de oppervlakte van 
de bouwschil een renovatie ondergaat, met 
uitzondering van activiteiten die verband 
houden met normaal onderhoud zoals 
reinigen en schilderen;

Or. en

Motivering

Activiteiten die verband houden met normaal onderhoud, zoals reinigen en schilderen, moeten 
buiten beschouwing blijven. Deze activiteiten betreffen een groot deel van het oppervlak van 
de bouwschil, maar geven geen verbetering vanuit een oogpunt van energie-efficiëntie.

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) "energiearmoede": de toestand 
dat een huishouden de energierekeningen 
om het huis te verwarmen tot een niveau 
dat volgens de aanbevelingen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
aanvaardbaar is, niet kan betalen of meer 
dan 10% van het inkomen aan deze 
energierekeningen uitgeeft.

Or. en

Motivering

Dit amendement is technisch nodig om "energiearmoede" te definiëren, een term die wordt 
genoemd in amendement 31. Energiearmoede is de toestand dat een huishouden de 
energierekeningen om het huis te verwarmen tot een niveau dat volgens de aanbevelingen van 
de Wereldgezondheidsorganisatie aanvaardbaar is, niet kan betalen of meer dan 10% van het 
inkomen aan deze energierekeningen uitgeeft.
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Amendement 15

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

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. en

Motivering

Verduidelijking. Een van de doelstellingen van de richtlijn is het bereiken van kostenoptimale 
niveaus, waarbij de minimumeisen voor de energieprestaties worden berekend volgens de in 
artikel 3 bedoelde methodiek.

Amendement 16

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

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 natuurlijk licht of
onvoldoende ventilatie te voorkomen -, 
met de plaatselijke omstandigheden, met 
de gebruiksbestemming en met de 
ouderdom van het gebouw.

Or. en

Motivering

Daar de Commissie een gemeenschappelijke communautaire methodiek voor de berekening 
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van minimumnormen voorstelt, is het belangrijk dat hierbij rekening wordt gehouden met alle 
factoren die betrekking hebben op het binnenklimaat en bepalend zijn voor de vraag of een 
gebouw aangenaam is om in te leven en te werken.

Amendement 17

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 niet langer dan 
drie 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

Daar de Commissie een gemeenschappelijke communautaire methodiek voor de berekening 
van minimumnormen voorstelt, die in veel landen tot strengere normen kan leiden, moeten 
uitzonderingen op deze normen opnieuw in overweging genomen en geëvalueerd worden. De 
rapporteur is van mening dat twee jaar te kort is voor tijdelijke gebouwen die alleen in 
gebruik zijn zolang de renovatie van een bestaand (groot) gebouw duurt.

Amendement 18

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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Motivering

Voor tweede woningen moet geen uitzondering worden gemaakt en deze woningen moeten in 
aanmerking komen voor dezelfde voorwaarden en stimuleringsmaatregelen als eerste 
woningen.  In gebouwen die onregelmatig worden gebruikt kan enorm veel energie worden 
verspild als het gebouw niet het hele jaar door wordt gebruikt en het is moeilijk vóór de 
totstandkoming van het gebouw te weten hoeveel maanden het echt gebruikt zal worden.

Amendement 19

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. Voor alle gebouwen waarvoor een 
bouwvergunning is afgegeven na 30 juni 
2012 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

Motivering

Gezien de kosten van het aanbrengen van verbeteringen in de energie-efficiëntie van 
gebouwen is het belangrijk dat stimulansen worden verstrekt als wordt voldaan aan de 
minimumeisen inzake energieprestaties volgens de resultaten van de in artikel 5, lid 2, 
bedoelde berekening.

Amendement 20

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 

4. Vanaf 30 juni 2015 zorgen de lidstaten 
ervoor dat, bij het herzien van de 
overeenkomstig lid 1 vastgestelde 
minimumeisen inzake energieprestaties, 
deze vereisten voldoen aan de resultaten 
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van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

van de in artikel 5, lid 2, bedoelde 
berekening.

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen ervoor te zorgen 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, en wel vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Amendement 21

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

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 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.
- de verschillende klimaatomstandigheden 
in de lidstaten en de waarschijnlijke 
verandering daarin tijdens de levensduur 
van het betrokken gebouw te 
weerspiegelen en 
- aannamen voor energieprijzen op te 
stellen en de juistheid daarvan aan te 
tonen. 
Bij het ontwikkelen van deze 
methodologie moet de Commissie overleg 
plegen met de vertegenwoordigers van 
lokale, regionale en nationale overheden.
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Or. en

Motivering

De vergelijkende methodologie moet een onderscheid maken tussen nieuwe en bestaande 
gebouwen, de verschillende klimaatomstandigheden in de lidstaten en de waarschijnlijke 
verandering daarin tijdens de levensduur van het betrokken gebouw weerspiegelen en 
aannamen voor energieprijzen bevatten en de juistheid daarvan aantonen. Bij het ontwikkelen 
van deze methodologie moet de Commissie overleg plegen met de vertegenwoordigers van 
lokale, regionale en nationale overheden.

Amendement 22

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien nodig, toetst en actualiseert de 
Commissie de vergelijkende methodologie om 
de vijf jaar.

Or. en

Motivering

Deze toetsing is nodig om rekening te houden met de technische vooruitgang.

Amendement 23

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6

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 onder meer
de volgende alternatieve systemen in 
aanmerking worden genomen:

Or. en
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Motivering

Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om hun eigen omvattende methodologie te 
ontwikkelen om de technische, milieutechnische en economische haalbaarheid van 
alternatieve systemen in aanmerking te nemen.

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2010 voorstellen in waarin richtsnoeren 
worden vastgesteld voor de definitie van 
de in alinea 2 genoemde term 
"technische, milieutechnische en 
economische haalbaarheid". 

Or. en

Motivering

Omdat de methodologie steeds meer gestandaardiseerd wordt, is de rapporteur van mening 
dat dit beginsel ook moet gelden voor de definitie van de term "haalbaarheid".

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 7

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 

De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
wanneer bestaande gebouwen een 
ingrijpende renovatie ondergaan of 
technische bouwsystemen of onderdelen 
daarvan worden vernieuwd of vervangen, 
de energieprestaties ervan tot het niveau 
van de minimumeisen inzake 
energieprestaties  worden opgevoerd, voor 
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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.

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

Motivering

Het is belangrijk dat de energieprestaties van gebouwen kunnen worden beoordeeld wanneer 
delen van het technische bouwsysteem zijn veranderd of verbeterd.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient uiterlijk op 30 juni 
2010 voorstellen in waarin richtsnoeren 
worden vastgesteld voor de definitie van 
de in alinea 1 genoemde term "technisch, 
functioneel en economisch haalbaar". 

Or. en

Motivering

Omdat de methodologie steeds meer gestandaardiseerd wordt, is de rapporteur van mening 
dat dit beginsel ook moet gelden voor de definitie van de term "haalbaarheid".
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Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1 ter (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 
aanmerking wordt genomen:
a) gedecentraliseerde systemen voor 
energievoorziening gebaseerd op 
hernieuwbare energiebronnen, met 
inbegrip van warmtepompen;
b) stads/blokverwarming of -koeling, 
indien beschikbaar, met inbegrip van 
systemen die geheel of gedeeltelijk zijn 
gebaseerd op hernieuwbare 
energiebronnen;
c) warmtekrachtkoppeling.

Or. en

Motivering

Daar de Commissie voorstelt dat artikel 6 moet gelden voor alle nieuwe gebouwen en dat 
voor alle ingrijpende renovaties minimumeisen vastgesteld moeten worden, is het logisch dat 
deze eis geldt voor ingrijpende renovaties èn voor nieuwe gebouwen. Dit beantwoordt ook 
aan de voorschriften in de richtlijn hernieuwbare energiebronnen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 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 

1. De lidstaten stellen minimumeisen 
inzake energieprestaties vast met 
betrekking tot de technische bouwsystemen 
die in de gebouwen zijn geïnstalleerd of 
daarmee zijn verbonden dan wel zijn 
ontworpen voor gemeenschappelijk 
gebruik door een aantal gebouwen. Er 
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bouwsystemen en onderdelen daarvan. worden eisen vastgesteld voor nieuwe 
technische bouwsystemen en voor de 
vervanging of het herstel van technische 
bouwsystemen en onderdelen daarvan.

De eisen hebben met name betrekking op: De eisen hebben met name 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 of -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) verlichting.

Or. en

Motivering

De lidstaten stellen minimumeisen inzake energieprestaties vast met betrekking tot de 
technische bouwsystemen die in gebouwen zijn geïnstalleerd of daarmee zijn verbonden dan 
wel dienen voor gemeenschappelijk gebruik door een aantal gebouwen. Er worden eisen 
vastgesteld voor nieuwe technische bouwsystemen en voor de vervanging of het herstel van 
technische bouwsystemen en onderdelen daarvan, met inbegrip van stads- of blokverwarming 
of -koeling.

Amendement 29

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten moeten de plaatsing 
van actieve controlesystemen, zoals 
systemen voor automatisering, controle en 
monitoring, bevorderen om te zorgen dat 
consumenten correcte informatie krijgen 
over hun energieverbruik; om zeer 
efficiënte handbediende en/of 
automatische vermogen-tijdregeling 
mogelijk te maken; en als 
informatieleverancier te dienen voor de 
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uitvoering van de artikelen 3, 4, 5 en 10 
en bijlage I.

Or. en

Motivering

De richtlijn moet zorgen voor betere energieprestaties van gebouwen en een daling van het 
energieverbruik. De plaatsing van actieve controlesystemen, zoals systemen voor 
automatisering, controle en monitoring, zorgt ervoor dat consumenten correcte informatie 
over hun energieverbruik krijgen, zodat zij hun gedrag kunnen aanpassen.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Artikel 9
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

1. In 2020 moet de Europese Unie het 
primair energieverbruik met 20% hebben 
verlaagd en de energie-efficiëntie van 
gebouwen met ten minste 20% hebben 
verhoogd
De lidstaten zorgen ervoor dat in 2020 alle 
nieuwe gebouwen waarvoor een 
bouwvergunning is afgegeven zowel een 
laag of geen primair energieverbruik als 
een lage of geen kooldioxide-uitstoot 
hebben.
Als het gaat om nieuwe gebouwen 
waarvan een totaal bruikbaar 
vloeroppervlak van meer dan 250m2

gebruikt wordt door overheidsdiensten, 
zorgen de lidstaten ervoor dat in 2015 
zowel de kooldioxide-uitstoot als het 
primair energieverbruik laag of nul is.

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 

De lidstaten stellen nationale plannen op 
om te zorgen voor uitvoering van de eisen 
in de eerste drie alinea's en, voor zover dit 
kostenoptimaal is, een toename van het 
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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.

aantal bestaande gebouwen met een lage 
of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik. Deze 
nationale plannen gaan vergezeld van 
nationale, regionale of lokale 
programma's ter ondersteuning van 
energieprestatiemaatregelen, zoals fiscale 
prikkels, financiële instrumenten of een 
verlaagd Btw-tarief. 

Er worden afzonderlijke streefcijfers 
vastgesteld voor:

In de nationale plannen worden 
afzonderlijke streefcijfers en strategieën
vastgesteld voor:

a) nieuwe en gerenoveerde residentiële
gebouwen;

a) nieuwe gebouwen van elk van de in 
bijlage I, punt 5 genoemde categorieën;

b) nieuwe en gerenoveerde niet-
residentiële gebouwen;

b) bestaande gebouwen van elk van de in 
bijlage I, punt 5 genoemde categorieën;

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd.

c) gebouwen waarin overheidsdiensten zijn 
gevestigd, waarbij wordt aangegeven hoe 
deze een voorbeeldfunctie kunnen hebben 
als pioniergebruikers.

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;

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 voor 
nieuwe gebouwen, uitgedrukt in het 
minimale percentage dat deze gebouwen in 
2015 moeten uitmaken van het totaal aantal 
nieuwe gebouwen en van de totale 
bruikbare vloeroppervlakte;
b bis) nadere informatie over de 
voorschriften van de lidstaat inzake 
minimumniveaus voor hernieuwbare 
energiebronnen 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 
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en 7 van onderhavige 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 
prikkels, 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 mogen worden 
opgenomen in de in artikel 14, lid 2, van 
Richtlijn 2006/32/EG bedoelde 
actieplannen voor energie-efficiëntie.

3 bis. 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 laat de 
Commissie weten of zij het plan aanvaardt
dan wel andere specifieke wijzigingen eist. 
De Commissie en de betrokken lidstaat 
zetten alle redelijke stappen om het 
nationale plan binnen vijf maanden na de 
eerste bekendmaking ervan goed te 
keuren.  Vertraging bij de goedkeuring 
van een nationaal plan als gevolg van 
deze procedure heeft geen gevolgen voor 
de toekenning van communautaire 
middelen voor projecten die deel uitmaken 
van het plan, met inbegrip van de 
toekenning van structuurfondsen.

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. Uiterlijk op 30 juni 2010 dient de
Commissie wetgevingsvoorstellen in ter 
vaststelling van minimumnormen die 
lidstaten moeten gebruiken voor de 
definitie van gebouwen met een lage of 
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geen kooldioxide-uitstoot en een laag of 
geen primair energieverbruik, rekening 
houdend met de normale 
weersomstandigheden ter plaatse en de 
verwachte verandering daarin na verloop 
van tijd.

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 in 
2015 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, verdere maatregelen 
voor om het aantal dergelijke gebouwen te 
doen toenemen.

Or. en

Motivering

De Commissie stelt uiterlijk op 30 juni 2010 minimumnormen vast voor de definitie van 
gebouwen met een lage of geen kooldioxide-uitstoot en een laag of geen primair 
energieverbruik, rekening houdend met de normale weersomstandigheden ter plaatse.  De 
lidstaten zorgen ervoor dat in 2020 alle nieuwe gebouwen zowel een laag of geen primair 
energieverbruik als een lage of geen kooldioxide-uitstoot hebben. De lidstaten stellen 
nationale plannen vast die zorgen voor een toename van het aantal van dergelijke gebouwen. 
De Commissie brengt uiterlijk in 2015 een verslag uit over de vorderingen van de lidstaten.

Amendement 31

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 
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2010 voorstellen in ter vaststelling van 
financiële instrumenten om de uitvoering 
van de in de artikelen 5 tot en met 9 
genoemde 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 EFRO, 
zodat ten minste verbeteringen in energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie voor 
woningen in alle lidstaten voor steun in 
aanmerking komen;
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 Europese 
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 
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verbetering van de energieprestatie van 
het betrokken gebouw.
3. De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale prikkels 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

Daar de Commissie een aanpak voorstelt die mogelijk tot strengere en breder toegepaste 
minimumnormen en nieuwe streefcijfers voor gebouwen met lage of geen CO2-uitstoot en een 
laag energieverbruik zal leiden, moet vastgesteld waar het geld voor deze nieuwe 
normen/streefcijfers vandaan zal komen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om een systeem van 
energieprestatiecertificaten voor gebouwen 
op touw te zetten. Het 
energieprestatiecertificaat bevat de 
energieprestaties van een gebouw, het 
feitelijke jaarlijkse energieverbruik (als 
genoemd in bijlage I, punt 1) en
referentiewaarden, zoals minimumeisen 
inzake energieprestaties , waarmee de 
eigenaars of huurders van het gebouw of 
delen daarvan  de energieprestaties kunnen 
vergelijken en beoordelen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de vastgestelde 
maatregelen het mogelijk maken om de 
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energieprestaties van voor bewoning 
bestemde en niet voor bewoning bestemde 
gebouwen gemakkelijk te vergelijken.

Or. en

Motivering

De energieprestaties van voor bewoning bestemde en niet voor bewoning bestemde gebouwen 
moeten gemakkelijk vergeleken kunnen worden.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

De overheid moet het goede voorbeeld geven en de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat uitvoeren. De lidstaten moeten in hun nationale plannen 
maatregelen opnemen om overheidsdiensten aan te sporen dit te doen en verbeteringen op het 
gebied van energie-efficiëntie in een vroeg stadium over te nemen.
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Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De certificering van appartementen of 
van voor apart gebruik ontwikkelde 
eenheden die deel uitmaken van een 
bouwblok  is mogelijk op basis van:

5. De certificering van appartementen of 
van voor apart gebruik ontwikkelde 
eenheden die deel uitmaken van een 
bouwblok  is mogelijk op basis van:

a) een gemeenschappelijke certificering 
voor het gehele gebouw, wanneer het gaat 
om een blok met een gemeenschappelijk 
verwarmingssysteem; of

a) een gemeenschappelijke certificering 
voor het gehele gebouw, wanneer het gaat 
om een blok met een gemeenschappelijk 
verwarmingssysteem; of

b) keuring van een ander representatief
appartement in hetzelfde bouwblok.

b) keuring van de energieprestaties van 
dat appartement of die eenheid.

Het certificaat van het gebouw, dat is 
gebaseerd op een evaluatie van de 
energieprestaties ervan, wordt op een 
opvallende plaats duidelijk zichtbaar voor 
het publiek aangebracht.

Or. en

Motivering

Het certificaat moet alleen zijn gebaseerd op een evaluatie van de energieprestaties van het 
betrokken appartement of het hele gebouw. Het certificaat van het gebouw moet op een 
opvallende plaats, duidelijk zichtbaar voor het publiek worden aangebracht.

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie moet een Europees 
label voor het "meest energie-efficiënte 
gebouw" invoeren, dat wordt afgebeeld op 
gebouwen die voldoen aan de 
minimumeisen voor energieprestaties en 
de aanbevelingen in het 
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energieprestatiecertificaat.

Or. en

Motivering

Dit label zal lokale, regionale en nationale overheden stimuleren om de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat uit te voeren.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er moeten gemeenschappelijke Europese richtsnoeren zijn waarin minimumnormen voor de 
inhoud en vorm van energieprestatiecertificaten worden gegeven. Deze gemeenschappelijke 
normen zullen ervoor zorgen dat het publiek beter geïnformeerd is over de energieprestaties 
van gebouwen. 
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen er uiterlijk op 30 
juni 2012 voor dat een 
energieprestatiecertificaat wordt afgegeven 
voor gebouwen of delen daarvan die 
worden gebouwd, verkocht of verhuurd,
voor gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 die 
door de overheid worden gebruikt en voor 
gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 die 
toegankelijk zijn voor het publiek.

Or. en

Motivering

Om de energieprestaties van gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer 
dan 250 m2 die door de overheid worden gebruikt en van gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 die toegankelijk zijn voor het publiek, te verbeteren 
moet uiterlijk op 30 juni 2012 een energieprestatiecertificatie zijn verkregen.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De eigenaar van een gebouw kan te 
allen tijde een erkend deskundige 
verzoeken om een 
energieprestatiecertificaat op te stellen, 
opnieuw te berekenen of te actualiseren, 
ongeacht de vraag of het gebouw nieuw is 
gebouwd of gerenoveerd en of het wordt 
verhuurd of verkocht.
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Or. en

Motivering

Om de energieprestaties van een gebouw te verbeteren moet de belanghebbende een dergelijk 
certificaat kunnen aanvragen, ongeacht de vraag of het gebouw nieuw is gebouwd of 
gerenoveerd en of het wordt verhuurd of verkocht.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat bij gebouwen 
waarvoor overeenkomstig artikel 11, lid 1, 
een energieprestatiecertificaat is verstrekt 
en waar een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 
frequent door het publiek wordt bezocht, 
het energieprestatiecertificaat wordt 
geafficheerd op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek. 

2. De lidstaten nemen maatregelen om 
ervoor te zorgen dat als een gebouw een 
totale bruikbare vloeroppervlakte van meer 
dan 205  m2 heeft en frequent door het 
publiek wordt bezocht, het 
energieprestatiecertificaat wordt 
geafficheerd op een opvallende plaats die 
duidelijk zichtbaar is voor het publiek.

Or. en

Motivering

Als gebouwen een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 205  m2 hebben 
en frequent door het publiek worden bezocht, dan moet het energieprestatiecertificaat net als 
in overheidsgebouwen op een opvallende plaats worden aangebracht, die duidelijk zichtbaar 
is voor het publiek. 

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de Commissie van oordeel is dat 
het in de tweede alinea bedoelde verslag 
van een lidstaat niet aantoont dat met deze 
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aanpak hetzelfde resultaat wordt bereikt, 
zoals bepaald in de eerste alinea, dan kan 
zij binnen zes maanden na het verslag 
ontvangen te hebben eisen dat de lidstaat 
ofwel nadere informatie verstrekt of 
specifieke aanvullende maatregelen 
neemt. Als de Commissie een jaar na haar 
verzoek niet tevreden is met de verstrekte 
informatie of de genomen aanvullende 
maatregelen, dan kan zij de afwijking van 
de leden 1,2 en 3 intrekken.

Or. en

Motivering

Er moet een duidelijke procedure voor goedkeuring worden vastgesteld indien gebruik wordt 
gemaakt van een afwijking van de leden 1, 2 en 3.  Lidstaten hebben zekerheid nodig als zij 
afwijkingen toepassen.

Amendement 41

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij het vaststellen van de in lid 1 en 
2 genoemde maatregelen moeten de 
lidstaten er, voor zover dit economisch en 
technisch haalbaar is, voor zorgen dat 
keuringen gelijktijdig uitgevoerd worden 
met de in artikel 13 genoemde keuring 
van c.v.-ketels om de kosten voor de 
eigenaren en huurders tot een minimum 
te beperken.

Or. en
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Amendement 42

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de leden 1 en 2 mogen
de lidstaten maatregelen nemen om 
ervoor te zorgen dat de gebruikers 
geadviseerd worden over de vervanging of 
andere wijzigingen van het 
airconditioningsysteem, onder meer 
keuringen om de doeltreffendheid en de 
juiste grootte van het 
airconditioningsysteem te beoordelen. 
Deze aanpak dient bij benadering 
hetzelfde resultaat op te leveren als het 
bepaalde in de leden 1 en 2.
De lidstaten die de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde maatregelen toepassen , 
brengen tegen uiterlijk 30 juni 2011 bij de 
Commissie verslag uit over de 
gelijkwaardigheid van die maatregelen 
met de in de leden 1 en 2 bedoelde 
maatregelen. De lidstaten brengen om de 
drie jaar verslag uit bij de Commissie. De 
verslagen kunnen worden opgenomen in 
de in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG bedoelde actieplannen voor 
energie-efficiëntie.
Indien de Commissie van oordeel is dat 
het in de tweede alinea bedoelde verslag 
van een lidstaat niet aantoont dat met deze 
aanpak hetzelfde resultaat wordt bereikt, 
zoals bepaald in de eerste alinea, dan kan 
zij binnen zes maanden na het verslag 
ontvangen te hebben eisen dat de lidstaat 
ofwel nadere informatie verstrekt of 
specifieke aanvullende maatregelen 
neemt. Als de Commissie een jaar na haar 
verzoek niet tevreden is met de verstrekte 
informatie of de genomen aanvullende 
maatregelen, dan kan zij de afwijking van 
de leden 1,2 en 3 intrekken.

Or. en
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Motivering

De procedure voor afwijkingen moet dezelfde zijn als voor verwarmingssystemen.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid. 

De deskundigen worden geaccrediteerd 
naargelang hun competenties en hun 
onafhankelijkheid. De lidstaten maken 
informatie over de in alinea 1 genoemde 
regels voor opleiding en accreditering 
openbaar toegankelijk. De lidstaten 
maken ook een lijst met geaccrediteerde 
deskundigen bekend.
De Commissie stelt uiterlijk in 2011 
richtsnoeren op met onder meer 
minimumnormen voor de opleiding en 
accreditering van deskundigen. Deze 
maatregel, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beoogt te wijzigen door 
haar aan te vullen, wordt vastgesteld 
volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

Elke lidstaat erkent de in een andere 
lidstaat overeenkomstig deze richtsnoeren 
verleende accreditering en legt geen 
beperkingen op aan de vrijheid om
diensten te verlenen of de vrije vestiging 
om redenen die verband houden met de in 
een andere lidstaat verleende 
accreditering.
De lidstaten leggen geen onredelijke 
belemmeringen op aan de accreditering 
van personen die aan de minimumnormen 
in de richtsnoeren van de Commissie 
voldoen.

Or. en
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Motivering

Voor de uitvoering van deze richtlijn is het van belang dat de informatie over erkende 
deskundigen toegankelijk is. Door wederzijdse erkenning van een accreditering die is 
verleend door een andere lidstaat zal de uitvoering van de richtlijn sneller verlopen. De 
wederzijdse erkenning moet gebaseerd zijn op richtsnoeren die de Commissie vóór 1 januari 
2011 moet vaststellen.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie, bijgestaan door het bij 
artikel 20 ingestelde comité, voert een 
evaluatie van deze richtlijn uit in het licht 
van de ervaring die is opgedaan met de 
toepassing ervan en doet zo nodig 
voorstellen voor onder andere:

De Commissie, bijgestaan door het bij 
artikel 20 ingestelde comité, voert uiterlijk 
in 2015 een evaluatie van deze richtlijn uit 
in het licht van de ervaring die is opgedaan 
met de toepassing ervan en doet zo nodig 
voorstellen voor onder andere:

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

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

b) algemene stimulansen voor het nemen 
van extra maatregelen voor de energie-
efficiëntie van gebouwen.

b) algemene stimulansen voor het nemen 
van extra maatregelen voor de energie-
efficiëntie van gebouwen;
b bis) vaststelling van een voor de hele 
Gemeenschap geldende eis dat bestaande 
gebouwen een lage of geen kooldioxide-
uitstoot en een laag of geen primair 
energieverbruik hebben.

Or. en

Motivering

Het door de Commissie ingediende voortgangsverslag moet de stand van zaken bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn behandelen en maatregelen voorstellen die ervoor zorgen 
dat het percentage bestaande gebouwen met een lage of geen kooldioxide-uitstoot en een laag 
of geen primair energieverbruik groter wordt.
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Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Meer bepaald verstrekken de lidstaten de 
eigenaars of huurders van gebouwen 
informatie over de 
energieprestatiecertificaten en 
keuringsverslagen en het doel ervan, over 
kosteneffectieve manieren om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren en over de financiële gevolgen 
op middellange en lange termijn indien er 
geen actie wordt ondernomen om de 
energieprestaties van het gebouw te 
verbeteren. In voorlichtingscampagnes 
moeten eigenaars en huurders worden 
aangemoedigd om ten minste te voldoen 
aan de minimumnormen.

Or. en

Motivering

In voorlichtingscampagnes moeten de strategische doelstellingen van de Europese Unie voor 
verbetering van de energie-efficiëntie duidelijk worden gemaakt en maatregelen worden 
aangekondigd om overheden, bedrijven en huishoudens te steunen bij het verbeteren van de 
energie-efficiëntie van gebouwen.

Amendement 46

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten tevens met de 
medewerking van lokale en regionale 
overheden zorgen voor passende 
richtsnoeren en opleiding voor personen 
die verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van deze richtlijn door 
planning en het opleggen van 
bouwvoorschriften. Deze richtsnoeren en 
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opleiding moeten vooral nadruk leggen op 
het belang van betere energieprestaties en 
een optimale combinatie mogelijk maken 
van verbeteringen in energie-efficiëntie 
en gebruikmaking van hernieuwbare 
energie en stadsverwarming en -koeling 
bij het plannen, ontwerpen, bouwen en 
renoveren van industrie- en 
woongebieden.

Or. en

Motivering

Er moet passende begeleiding en opleiding beschikbaar zijn door planning en handhaving 
van de bouwvoorschriften. Deze richtsnoeren en opleiding moeten vooral de nadruk leggen 
op het belang van betere energieprestaties en een optimale combinatie mogelijk maken van 
verbeteringen in energie-efficiëntie en gebruikmaking van hernieuwbare energie en 
stadsverwarming en -koeling bij het plannen, ontwerpen, bouwen en renoveren van industrie-
en woongebieden.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om meer installateurs op te 
leiden en te zorgen voor een hoger 
opleidingsniveau op het gebied van het 
plaatsen en inbouwen van de vereiste 
energie-efficiënte en hernieuwbare 
technologie, zodat zij de belangrijke rol 
kunnen spelen die hun toekomt bij het 
verbeteren van de energie-efficiëntie van 
gebouwen. 

Or. en

Motivering

Er moet passende begeleiding en opleiding voor installateurs beschikbaar zijn. Hierbij moet 
de nadruk worden gelegd op het belang van betere energieprestaties.
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – alinea 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk in 2010 creëert de Commissie 
een website met de volgende informatie:
a) de meest recente versie van elk 
actieplan voor energie-efficiëntie als 
bedoeld in artikel 14, lid 2, van Richtlijn 
2006/32/EG;
b) gedetailleerde informatie over 
bestaande Europese maatregelen op 
communautair niveau voor verbetering 
van de energieprestaties van gebouwen, 
met inbegrip van alle toepasselijke 
financiële/fiscale instrumenten en 
bijzonderheden betreffende aanvragen en 
contactpunten;
c) gedetailleerde informatie over 
nationale actieplannen en nationale, 
regionale en lokale maatregelen die in 
elke lidstaat gelden voor verbetering van 
de energieprestaties van gebouwen, met 
inbegrip van alle toepasselijke 
financiële/fiscale instrumenten en 
bijzonderheden betreffende wijze van 
aanvragen en contactpunten;
d) voorbeelden van beste praktijken op het 
nationale, regionale en lokale vlak ter 
verbetering van de energieprestaties van 
gebouwen.
De in alinea 1 bedoelde informatie wordt 
verstrekt in een makkelijk toegankelijke 
vorm die begrijpelijk is voor normale 
huurders, eigenaars en bedrijven uit alle 
lidstaten en alle lokale, regionale en 
nationale overheden. De vorm is zodanig 
dat deze individuen en organisaties de 
voor hen beschikbare steun makkelijk 
opnemen om de energieprestaties van 
gebouwen te verbeteren en de 
steunmaatregelen van de verschillende 
lidstaten te vergelijken.
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Or. en

Motivering

De richtlijn zal sneller worden uitgevoerd als de Commissie samen met de lidstaten een 
website opzet en actualiseert om de lidstaten en andere belanghebbenden te helpen om 
informatie te ontvangen en uit te wisselen over beste praktijken en de nationale programma's 
en financiële/fiscale instrumenten die beschikbaar zijn. 

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat zij worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2010 
datum in kennis van die bepalingen en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen daarop.

De lidstaten stellen de regels vast inzake de 
sancties die van toepassing zijn op 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat zij worden toegepast. De 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2010 
datum in kennis van die bepalingen en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen daarop. De 
lidstaten verstrekken gegevens waaruit 
blijkt dat de sanctiebepalingen in de in 
artikel 14, lid 2, van Richtlijn 2006/32/EG 
bedoelde actieplannen voor energie-
efficiëntie doeltreffend zijn.

Or. en

Motivering

De doeltreffendheid van de sancties die de lidstaten toepassen moet geëvalueerd worden.
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Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage V
Financiële instrumenten voor verbetering 

van de energieprestaties van gebouwen
De lidstaten passen een of meer van de 
volgende instrumenten toe:
a) een verlaagd Btw-tarief voor goederen 
en diensten voor energiebesparing, goede 
energieprestaties en hernieuwbare 
energie;
b) andere belastingvoordelen voor 
goederen en diensten voor 
energiebesparing of energie-efficiënte 
gebouwen, met inbegrip van 
belastingkortingen op de inkomsten- of 
onroerendgoedbelasting;
c) rechtstreekse subsidies;
d) gesubsidieerde leningen en leningen 
met lage rente;
e) subsidieregelingen;
f) garantieregelingen voor leningen;
g) eisen aan of afspraken met 
energieleveranciers om financiële bijstand 
te bieden aan alle categorieën 
consumenten, met inbegrip van 
energieprestatiecontracten.
De uitvoering van de in het 
energieprestatiecertificaat opgenomen 
aanbevelingen wordt met financiële of 
fiscale prikkels ondersteund.

Or. en

Motivering

Hangt technisch samen met amendement 31. Daar de Commissie een aanpak voorstelt die 
mogelijk tot strengere en breder toegepaste minimumnormen en nieuwe streefcijfers voor 
gebouwen met lage of geen CO2-uitstoot en een laag energieverbruik zal leiden, moet 
vastgesteld waar het geld voor deze nieuwe normen/streefcijfers vandaan zal komen.
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TOELICHTING

Het belang van energie-efficiëntie

Europa staat voor een aantal belangrijke uitdagingen bij de levering van en de vraag naar 
energie op korte, middellange en lange termijn.

Europa moet toe naar een duurzame voorziening met lage kooldioxide-uitstoot. De EU 
heeft zich zeer ambitieuze doelen gesteld voor 2020: reductie van broeikasgassen met 20% 
(30% als men tot internationale overeenstemming kan komen), 20% besparing op het 
energieverbruik door een grotere energie-efficiëntie en het voorzien in 20% van onze 
energiebehoeften uit hernieuwbare energiebronnen. 

De EU maakt bovendien een ernstige economische neergang door. Het BBP is in het derde 
kwartaal van 2008 met 0.2% gedaald in de EU27 vergeleken met het kwartaal daarvoor. In de 
eurozone (EA15) was het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheidspercentage 
7.8% in november 2008. 

De prijs van de energie en de veiligheid van de voorziening daarvan zijn van vitaal belang 
voor het concurrentievermogen van de EU en het welzijn van haar burgers. De laatste twee 
jaar zijn de prijzen van energie voor de huishoudens in de EU aanzienlijk gestegen: met 15% 
voor elektriciteit, met 21% voor diesel en met 28% voor aardgas. Dit zal aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de meest kwetsbare leden van onze samenleving.

De bevordering van 'groene banen' kan een vitaal onderdeel zijn van het herstelplan voor 
de EU. Investeringen in energie-efficiëntie, die vaak arbeidsintensief zijn, moeten een 
bijzonder belangrijke rol spelen bij het scheppen van arbeidsplaatsen. Uit onderzoek dat in 
opdracht van de Commissie is verricht, blijkt dat investeringen in energie-efficiëntie evenveel 
of meer banen opleveren als investeringen in traditionele infrastructuur (wegen, bruggen, 
transmissie van energie).

De gascrisis eind 2008, begin 2009 heeft laten zien hoe kwetsbaar de energievoorziening 
van de EU is en hoezeer zij afhangt van gas dat van buiten de Unie komt. De EU-27 is voor 
51% van haar energiebehoeften afhankelijk van derde landen.

Verbetering van de energie-efficiëntie is voor de EU de goedkoopste manier om: haar CO2-
emissiedoelen te halen, banen te scheppen, de kosten voor het bedrijfsleven te verlagen, de 
sociale gevolgen van prijsstijgingen voor energie aan te pakken en de toenemende 
afhankelijkheid van de EU van energieleveranciers van buiten de Gemeenschap te beperken.

Bijzonder belangrijk is ook de verbetering van de energieprestaties van gebouwen, omdat het 
energieverbruik van gebouwen 40% van het totale verbruik uitmaakt. Gezien bovenstaande 
overwegingen is het de hoogste tijd dat de EU de richtlijn betreffende de energieprestaties van 
gebouwen herziet en verbetert.
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Belemmeringen voor vooruitgang

De Commissie heeft met haar voorstel voor deze herschikking een tweeledig doel:
 Toepassing van de ervaring die is opgedaan sinds de inwerkingtreding van de 

oorspronkelijke richtlijn in 2002;
  Verzekering van een meer uniforme en strikte toepassing van de bepalingen van deze 

wetgeving.

Het beginsel van een herschikking vond brede weerklank bij de sectoren bouw en energie. 
Een nader onderzoek en amendering van de tekst in echter op zijn plaats.

Een probleem bij deze herschikking is het teleurstellende niveau van uitvoering van de 
huidige richtlijn. 22 Lidstaten zeggen dat zij de richtlijn volledig hebben omgezet, maar de 
Commissie heeft haar teleurstelling uitgesproken over het niveau van uitvoering van de 
maatregelen voor energie-efficiëntie in vele lidstaten. Hoewel het ontbreekt aan concrete 
gegevens, bestaat de indruk dat het aantal nieuwe en gerenoveerde gebouwen met aanzienlijke 
verbeteringen op het gebied van de energie-efficiëntie in veel lidstaten gering is.

Enkele belemmeringen voor verdere vooruitgang zijn:

1. Een gebrek aan kennis over de mogelijkheid van financiële besparingen. Dit obstakel 
moet worden weggenomen door voorlichtingscampagnes.

2. Onzekerheid en wantrouwen over de omvang van de besparingen die mogelijk zijn. Het 
vertrouwen in het succes van de energiebesparingsmaatregelen kan vergroot worden door 
certificering en kwaliteitsbeheer. 

3. Gebrekkige toegang tot geldmiddelen voor grote investeringen in maatregelen voor 
energiebesparing. Regeringen moeten programma's voor financiële steun opzetten en banken 
helpen om leningen te verstrekken.

4. De 'moeite' die het kost - vooral bij herstelwerkzaamheden en renovatie. Bij 
voorlichtingscampagnes en steunprogramma's moet de nadruk liggen op natuurlijke 
investeringskansen, bijvoorbeeld bij verandering van gebruik in combinatie met programma's 
voor wijkverbetering.

In de richtlijn aan te brengen verbeteringen

Geldmiddelen:

De noodzaak dat voldoende geldmiddelen beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan de 
minimumnormen en -eisen die vastgesteld worden, moet in de richtlijn tot uiting komen. Het 
doel van de richtlijn zal alleen bereikt worden als er een pakket van financiële instrumenten 
beschikbaar is, dat bij voorkeur de meest kwetsbare huishoudens als doelgroep heeft. 

Er zijn talrijke instrumenten die de lidstaten en/of de Commissie kunnen en moeten inzetten:
 Directe overheidsuitgaven
 Leengaranties en subsidies (nuttig als het moeilijk is krediet te krijgen)
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 Sociale uitkeringen
 Verlaging van de BTW op diensten en producten die verband houden met verbetering van 

de energie-efficiëntie van gebouwen
 Verlaging van de onroerendgoedbelasting
 Innovatieve financieringsmodellen - bijv. financiering door terugbetalingen op basis van 

besparingen op energierekeningen
 De vorming van een Europees Fonds voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie om 

de tenuitvoerlegging van deze richtlijn te ondersteunen 
Tot nu toe is een beperkt gebruik van geld uit de structuurfondsen voor de energie-efficiëntie 
van gebouwen alleen toegestaan voor de lidstaten die na 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de 
Europese Unie. De Commissie heeft voorgesteld deze mogelijkheid uit te breiden tot alle 
lidstaten. De rapporteur stelt voor het maximale bedrag aan EFRO-middelen dat voor 
dergelijke projecten toegewezen mag worden, op te trekken van 3% tot 15%.

Voorlichting en bewustmaking

Het is van het grootste belang dat alle betrokkenen zich bewust zijn van de voordelen van 
betere energieprestaties en toegang hebben tot alle informatie over de wijze om deze te 
bereiken. De lidstaten moeten informatie over beste praktijken kunnen uitwisselen.

Er moet een gemeenschappelijk Europees instrument - een website of een databank - worden 
gevormd die alle toepasselijke wetgeving, alle overheidsprogramma's ter bevordering van een 
lage CO2-uitstoot en energie-efficiënte  gebouwen alsmede de toepasselijke financiële en 
fiscale instrumenten bevat. 

Voorlichtings- en bewustmakingscampagnes moeten zich vooral richten op aspecten die niet
onder de minimumnormen vallen.

Lokale en regionale overheden

De lidstaten moeten een belangrijke rol spelen bij het aanbrengen van verbeteringen in de 
energieprestaties van gebouwen. 

Bij het ontwikkelen van een gestandaardiseerde methodologie voor de berekening van 
minimumnormen moet overleg worden gepleegd met lokale en regionale overheden. 

Bovendien moeten de lidstaten ervoor zorgen dat begeleiding en opleiding beschikbaar is 
voor stedenbouwkundigen en bouwinspecteurs, zodat zij bij het plannen, ontwerpen, bouwen 
en renoveren van industrie- en woongebieden kunnen kiezen voor een optimale combinatie 
van hernieuwbare energiebronnen, hoogrendement-technologie en stadsverwarming en -
koeling.

Energieprestatiecertificaten

"Energieprestaties" zoals gedefinieerd in de richtlijn weerspiegelen niet altijd het werkelijke 
energieverbruik. Voor gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 
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250 m2 die door de overheid worden gebruikt en gebouwen met een totale bruikbare 
vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 die toegankelijk zijn voor het publiek, moet in 
energieprestatiecertificaten informatie over het werkelijke energieverbruik worden verstrekt 
en afgebeeld. 

De informatie die is afgebeeld in de energieprestatiecertificaten van gebouwen die door de 
overheid worden gebruikt en andere gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, moet 
toegankelijk en makkelijk vergelijkbaar zijn. De Commissie moet gemeenschappelijke 
normen voor de afbeelding opstellen, met inbegrip van een gemeenschappelijk energielabel 
voor dergelijke gebouwen. 

Gebouwen die door de overheid worden gebruikt hebben een voorbeeldfunctie bij het 
aantonen van de voordelen en de bevordering van energie-efficiëntie en er mag dan ook de eis 
aan worden gesteld dat zij binnen redelijke tijd voldoen aan de aanbevelingen in het 
energieprestatiecertificaat. Alle eigenaars van gebouwen moeten echter altijd het recht hebben 
om een energieprestatiecertificaat ter discussie te stellen of te herzien met gebruikmaking van 
verschillende deskundigen, als zij het niet eens zijn met de gegeven aanbevelingen.

Tot slot is het van groot belang te zorgen voor meer standaardisering en wederzijdse 
erkenning tussen de lidstaten zowel van energieprestatiecertificaten als van de opleiding en 
erkenning van de deskundigen die ze afgeven. Om dit mogelijk te maken moet de Commissie 
gemeenschappelijke richtsnoeren voor beide opstellen.

Minimumnormen

Uw rapporteur steunt de aanpak van de Commissie, die ten doel heeft te zorgen voor 
convergentie tussen de lidstaten op basis van minimumnormen, en de tijdschema's die zij 
voorstelt. Deze aanpak verzekert flexibiliteit en weerspiegelt geografische en 
klimaatverschillen, maar zorgt ook voor strikte normen die een solide basis hebben. Dit neemt 
niet weg dat er kleine verbeteringen aangebracht moeten worden.

Gezien de voortdurende verbeteringen in de technologische en bouwtechnische kennis en de 
ervaring van de lidstaten met de toepassing, is het logisch dat de Commissie de 
gestandaardiseerde methodologie voor de berekening van kostenoptimale energie-efficiëntie 
regelmatig moet herzien en actualiseren.

De lidstaten moeten geen steun geven voor nieuwe gebouwen die niet voldoen aan de 
kostenoptimale niveaus van energie-efficiëntie die in de gestandaardiseerde methodologie na 
2014 zijn voorzien. Uw rapporteur vreest evenwel dat de toepassing van dit tijdschema op 
renovaties problematisch is, omdat de planning en uitvoering van grootschalige 
renovatieprojecten veel tijd vergt en een datum als 2014 dus kan betekenen dat belangrijke 
grootschalige projecten in veel landen vertraagd worden en spaak lopen.

Uw rapporteur ziet geen reden waarom voor tweede woningen een uitzondering moet worden 
gemaakt op de minimumnormen. Wel is uw rapporteur van mening dat twee jaar te kort is om 
te besluiten dat een gebouw maar een deel van de tijd in gebruik is. Zo worden grote 
bedrijven bijvoorbeeld tijdelijk voor langere perioden in een ander gebouw ondergebracht als 
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hun hoofdkantoor wordt gerenoveerd.

De rapporteur is het met de Commissie eens als zij voorstelt dat minimumnormen moeten 
gelden voor alle grote renovaties. Op grond van de technische en economische haalbaarheid 
geldt echter een uitzondering. Het is waarschijnlijk dat lidstaten en zelfs lokale 
handhavinginstanties haalbaarheid op een verschillende manier definiëren en dus zijn 
duidelijke richtsnoeren nodig.

Gebouwen met lage of geen CO2-uitstoot

Met de voorstellen van de Commissie op dit punt kunnen wij instemmen. Alle nieuwe 
gebouwen kunnen best in 2020 aan deze norm voldoen. Openbare gebouwen moeten er eerder 
aan voldoen.

De Commissie moet uiterlijk in 2013 een voorstel indienen voor een gemeenschappelijke 
definitie van gebouwen met lage of geen kooldioxide-uitstoot en een vergelijkende 
methodologie die de lidstaten moeten gebruiken om hun nationale plannen en definities te 
verfijnen. Om te zorgen dat deze strikt, effectief en weldoordacht zijn moet het besluit erover 
worden genomen volgens de codecisie- en niet de comitologieprocedure.

Keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen

De keuring van verwarmings- en airconditioningsystemen kan een aanzienlijke 
bureaucratische last vormen voor de eigenaar van een gebouw en daarom is het belangrijk dat 
beide keuringen op elkaar aansluiten en in het ideale geval gelijktijdig worden uitgevoerd.

De Commissie voorziet in een afwijking van de regelmatige keuring van 
verwarmingssystemen als de lidstaten andere 'gelijkwaardige' maatregelen nemen. Dezelfde 
regel moet gelden voor airconditioningsystemen. De Commissie lijkt echter geen middelen te 
hebben om de afwijking niet door te laten gaan als de maatregelen volgens haar eigenlijk niet 
gelijkwaardig zijn. Dit moet worden rechtgezet.
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