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BIJLAGE 

De bijlagen bij de Richtlijn worden als volgt gewijzigd: 

1. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd: 

(a) punt 1 wordt vervangen door:  

"1. De energieprestatie van een gebouw geeft het normaal energieverbruik 

voor verwarming, koeling, warm water voor huishoudelijke doeleinden, 

ventilatie en verlichting weer. 

De energieprestatie van een gebouw wordt aangegeven met een numerieke 

indicator van het primaire energieverbruik in kWh/(m² per jaar), 

geharmoniseerd ten behoeve van de energieprestatiecertificering en de naleving 

van de minimumeisen inzake energieprestatie. De energieprestatie en de 

methodologie voor de berekening ervan zijn transparant en staan open voor 

innovatie.  

De lidstaten beschrijven hun nationale berekeningsmethodologie volgens het 

kader van de nationale bijlage bij verwante Europese normen die werden 

ontwikkeld krachtens het door de Europese Commissie verleende mandaat 

M/480 van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).";  

(b) punt 2 wordt vervangen door:  

"2. De energiebehoeften voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm 

water voor huishoudelijke doeleinden en passende ventilatie worden berekend 

om de door de lidstaten bepaalde minimale gezondheids- en comfortniveaus te 

waarborgen.  

Primaire energie wordt berekend op basis van primaire energiefactoren per 

energiedrager, die op hun beurt gebaseerd kunnen worden op nationale of 

regionale jaarlijkse gewogen gemiddelden of op specifiekere informatie die 

beschikbaar wordt gesteld voor afzonderlijke stadssystemen.  

Bij primaire energiefactoren wordt het aandeel van hernieuwbare energie in 

energiedragers buiten beschouwing gelaten, zodat bij de berekeningen in 

gelijke mate rekening wordt gehouden met: a) de energie uit hernieuwbare 

bronnen die ter plaatse wordt opgewekt (achter de individuele meter, d.w.z. 

niet aangemerkt als geleverd), en b) de energie uit hernieuwbare 

energiebronnen die via de energiedrager wordt geleverd."; 

(c) in punt 4 wordt de inleidende zin vervangen door: 

"4. Er wordt rekening gehouden met de positieve invloed van de volgende 

aspecten:"; 

2. Bijlage II wordt als volgt gewijzigd: 

(a) de eerste alinea van punt 1 wordt vervangen door: 

"1. De bevoegde autoriteiten of organen waaraan de tenuitvoerlegging van het 

onafhankelijke controlesysteem door de bevoegde autoriteiten is gedelegeerd, 

maken een willekeurige selectie uit alle energieprestatiecertificaten die 

jaarlijks worden verstrekt, en onderwerpen ze aan een controle. De omvang 

van de steekproef moet groot genoeg zijn om statistisch relevante 

nalevingsresultaten te waarborgen."; 

(b) het volgende punt 3 wordt toegevoegd: 
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"3. Wanneer informatie wordt toegevoegd aan een databank kunnen de 

nationale autoriteiten de identiteit van de auteur van de bijdrage vaststellen met 

het oog op toezicht en verificatie.". 


