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Vele veranderingen 
in de EPBD 2010

De Europese commissie is niet volledig tevreden over de uitvoering 

van de Energy Performance of Buildings Directive (2002) in de 

lidstaten. De uitvoering is traag verlopen en de kwaliteitscontrole 

is niet op de juiste manier verricht. In november 2008 heeft de 

Commissie een voorstel voor een nieuwe EPBD  aangenomen (de 

term die de commissie gebruikt is ‘recast’ EPBD). Dit voorstel 

vormt een essentieel deel van een uitgebreid aangepast pakket dat 

gelijktijdig is gepubliceerd voor het energie- en klimaatbeleid. Het 

vorige beleidspakket is gepubliceerd in januari 2008. De ‘recast’ 

EPBD zal van kracht worden in 2010, na acceptatie door het 

Europees Parlement en de Europese Raad. De veranderingen in de 

richtlijn zijn dermate groot dat alle lidstaten zo snel als mogelijk 

dienen te starten met deze voor te bereiden. Ondanks dat de rege-

ringen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de richtlijn, 

is er een behoefte vanuit de industrie en professionele organisaties 

uit de lidstaten om deel te nemen aan de ontwikkeling van de 

geschikte procedures en richtlijnen. Er bestaan vele mogelijkheden 

voor de REHVA en haar leden en partners om deel te nemen aan 

deze activiteiten.

* Federation of European Heating and 
Airconditioning Associations (REHVA), 
Professor, Secretary General (Final edi-
ting by Derrick Braham, UK)
Vertaling van “Many changes in the EPBD 
2010”, door ir. L. Schellen, promovenda 
bij de unit Building Physics & Systems van 
de TU Eindhoven. 

- door prof. O. Seppänen*,

D
e bouwsector - ofwel de 

residentiële en commerciële 

gebouwen - is de grootste 

energiegebruiker en CO
2
-uitstoter in 

de EU, en is verantwoordelijk voor 

meer dan 40 % van het totale ener-

giegebruik en de CO
2
-emissie. Deze 

sector heeft duidelijk de potentiële 

kosteneffectieve energiebesparingen 

nog niet toegepast. Indien deze zouden 

worden gerealiseerd, dan zou dit bete-

kenen dat in 2020 de EU 11 %

minder van de totale energie zou 

gebruiken. Dit kan worden vertaald 

in een aantal voordelen, zoals: een 

verminderde energiebehoefte; een 

verminderde afhankelijkheid van de 

import en impact op het klimaat; 

lagere energierekeningen, een toege-

nomen aantal banen en een stimulans 

voor lokale ontwikkelingen. Om deze 

redenen draagt dit bij aan alle doelen 

voor het energiebeleid.

Gebouwen worden vaak gezien als 

een ‘lokale’ aangelegenheid, maar 

constructieproducten, toepassingen 

en services zijn een belangrijk deel van 

de internationale markt van de EU. 

Daarom is tegenwoordig de handel 

niet meer beperkt tot één land. Boven-

dien is de bouwsector cruciaal voor het 

bereiken van de energie- en klimaat-

doelen in alle landen. De toegevoegde 

waarde van de gebruikelijke prestatie 

is significant, waardoor toekomstige 

acties op EU-niveau zijn gerechtvaar-

digd.

DE OORDELEN VAN EXPERTS OVER 
EEN GROOT GEBIED VERZAMELD
Het ‘recast’ EPBD voorstel is ontwik-

keld op basis van een brede range 

aan contributies vanuit de lidstaten, 

onafhankelijke experts, belangheb-

benden, conferenties en onderzoeken. 

Het werk hiervoor is gestart tijdens 

een seminar die plaatsvond gedurende 

de duurzame energieweek 2008 in 

Brussel. De oordelen van de lidstaten 

en verschillende belanghebbenden 

werden verzameld tijdens die seminar. 

Het grootste deel van de deelnemers 

aan die seminars had een positieve 

houding ten opzichte van een meer 

dwingend energiebeleid en een meer 

dwingende richtlijn. Onder deze 

organisaties vallen ook de European 

Property Federation, algemene aan-

nemers, constructeurs, REHVA en 

vele andere belangrijke organisaties. 

De commissie verzamelde de menin-

gen van belanghebbenden. Overige 

meningen werden verzameld aan de 

hand van een publieke vergadering 

in juni 2008, die openbaar was voor 

iedereen. Ongeveer 250 responsies 

vanuit verschillende organisaties en 

industrieën, maar ook vanuit individu-

ele personen, werden ontvangen. Het 

nieuwe voorstel werd gepubliceerd in 

november 2008. Voordat de com-

missie het voorstel aannam werden 

ook de meningen van de lidstaten en 

andere commissariaten verzameld. 

Deze kritische opmerkingen leidden 

tot vele veranderingen. Hiermee werd 
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opnieuw de intentie van de com-

missie duidelijk om een allesomvat-

tende richtlijn te schrijven, die zoveel 

mogelijk instanties tevreden stelt, maar 

zich nog steeds richt op het primaire 

doel - het reduceren van het primaire 

energiegebruik. Een uitvoerige analyse 

werd verricht over de gevolgen van 

de verschillende voorgestelde opties. 

Hierin werden de economische, sociale 

en omgevingsgerelateerde gevolgen, 

evenals de EU-subsidies en evenredige 

uitgangspunten, meegenomen.

DE INSPECTIES EN CERTIFICATEN DIE-
NEN TE WORDEN VERBETERD
De structuur van de ‘recast’ EPBD 

blijft vergelijkbaar met de versie uit 

2002. De herziene versie is meer 

dwingend met een verbeterde focus 

op essentiële zaken. De richtlijn 

probeert de kwaliteit en de gevolgen 

van de energiecertificaten, inclusief de 

inspecties die zijn gerelateerd aan de 

certificaten, te verbeteren. Dit is een 

goed beleid wanneer de kwaliteit van 

de energiecertificaten onvoldoende 

zou zijn in de lidstaten, en wanneer 

zij niet dienen als hulpmiddelen om 

de energie-efficiëntie van gebouwen te 

verbeteren. De herziene richtlijn eist 

dat alle certificaten plannen, over hoe 

de energie-efficiëntie te verbeteren, 

bevatten. Daarnaast vereist deze ook 

dat de lidstaten een onafhankelijk 

review proces in werking stellen om zo 

de kwaliteit van de energiecertificaten 

te controleren.

De inspectiefrequentie van boilers en 

airconditioning systemen dient ook 

te worden verhoogd. De inspectie van 

boilers wordt uitgebreid, zodat ook 

de inspectie van het verwarmingssys-

teem en de gevraagde warmtebehoefte 

wordt meegenomen. Bij de inspectie 

van de airconditioning systemen dient 

ook meer nadruk te liggen op de ver-

mindering van de koelbelasting, en de 

behoefte aan koeling. Al deze verande-

ringen zijn op het goede spoor.

VERWAARLOZING 1.000 M2 LIMIET
Wanneer de grootste potentie voor 

energiebesparingen in de bestaande 

gebouwen ligt, dan wordt de huidige 

limiet van 1.000 m2 voor een vloerop-

pervlak verwaarloosd. Dit betekent 

dat de eisen die gelden voor nieuwe 

gebouwen dienen te worden toege-

past. Alternatieve systemen dienen 

in overweging te worden genomen 

voor alle bestaande gebouwen die een 

grote renovatie ondergaan. Dit dient 

te gebeuren wanneer de kosten voor 

de renovatie meer dan 25 % bedragen 

van de waarde van het gebouw. Hierbij 

is de grootte van het gebouw, inclusief 

gezinswoningen, niet van belang.

Het vloeroppervlak is alleen gegeven 

in Artikel 12, dit artikel beschouwt 

de weergave van energiecertificaten in 

openbare gebouwen. Zelfs die limiet 

is gereduceerd zodat de certificaten 

alleen weergegeven dienen te worden 

in alle gebouwen met een openbare 

toegang en een vloeroppervlak van 

meer dan 250 m2.

FOCUS OP KOSTENEFFECTIVITEIT
De richtlijn geeft geen waarden die 

zijn gerelateerd aan de energie-effi-

ciënte, maar moedigt het maken van 

een vergelijking met andere landen en 

het verrichten van ‘bench-marking’ 

onderzoeken aan. De kosteneffectivi-

teit van de uitvoeringsmaatregelen zijn 

benadrukt met de focus op de kosten 

van de levenscyclus. De maatregelen 

voor het verbeteren van de energie-

efficiënte in elke lidstaat moeten geop-

timaliseerd zijn voor het verminderen 

van de levenscycluskosten. Daarnaast 

belooft de commissie om richtlijnen 

(‘comparative methodology’ - deze 

term wordt gebruikt in de richtlijn) te 

publiceren voor het realiseren van een 

dergelijke kostenoptimalisatie. Deze 

richtlijnen zijn nog niet opgenomen 

in het gepubliceerde voorstel. De 

commissie belooft deze richtlijnen te 

ontwikkelen in 2010, voordat de defi-

nitieve richtlijn wordt aangenomen.

Deze ‘kostengeoptimaliseerde’ instel-

ling voor de doelen die zijn gesteld 

voor de energie-efficiëntie, is wellicht 

de zwakste schakel in het voorstel 

omdat het veel belangrijke aspecten 

onbehandeld laat (zoals de evaluatie 

van andere aspecten met de impact 

op de omgeving). Aan de andere kant 

dienen de economische randvoorwaar-

den te worden meegenomen bij de 

invoering van de EPBD, omwille van 

de verschillende economische situaties 

van de lidstaten. Op deze manier voor-

komt de Commissie het vaststellen 

van numerieke waarden - wat waar-

schijnlijk het meest kritische aspect is 

voor de invoering - deze taak heeft zij 

overgelaten aan de lidstaten.

Omdat het algemene doel van de 

richtlijn het reduceren van het pri-

maire energiegebruik is, specificeert 

deze ook dat de energie-efficiëntie ook 

dient te worden uitgedrukt als het 

primaire energiegebruik of de CO
2
-

emissie. 

DE HANDLEIDING RICHTING ZERO 
ENERGIEGEBOUWEN
De richtlijn verzoekt de lidstaten ook 

om een plan te maken (een hand-

leiding) over hoe het aandeel van 

zeer lage energiegebouwen en zero 

energiegebouwen in de nationale 

gebouwvoorraad zou kunnen worden 

vergroot. Deze vereiste geeft de lange 

termijnverplichting van de commissie 

weer voor de programma’s voor een 

betere energie-efficiëntie van gebou-

wen. Deze plannen dienen te worden 

geïntegreerd in de nationale energie-ef-

ficiënte plannen, de volgende worden 

verwacht in juni 2011.

VOORGESTELDE GROTE VERANDE-
RINGEN VAN DE EPBD ARTIKELEN
Artikel 4: Het vaststellen van de mi-

nimum energieprestatie vereisten

Op dit moment variëren de energie-

prestatie vereisten, zoals vastgesteld 

door de Lidstaten, aanzienlijk met be-

trekking tot het ambitieniveau. Som-

mige zijn zelfs ver verwijderd van het 

optimale kostenniveau. Dit betekent 

dat een kans, voor het verbeteren van 

de energieprestatie (op een economi-

sche wijze) tijdens  renovatie en grote 

bouwwerkzaamheden en het verlagen 

van de energierekening, links blijft 

liggen. Dit artikel is gewijzigd zodat 

de minimale energieprestatie vereisten 

van gebouwen, zoals vastgesteld door 

de Lidstaten, geleidelijk overeenkomen 

met de optimale kostenniveaus. 

Artikel 5: Berekening van de opti-

male kostenniveaus van de minimale 

energieprestatie vereisten

De methodologie voor het vergelijken 

zou dienen te bestaan uit een bere-

keningsmethodologie, ontwikkeld 

door de Commissie, waarin de criteria 

voor kostenoptimalisatie binnen de 

variabelen worden meegenomen (zoals 

de investeringskosten, de beheer- 

en onderhoudskosten, inclusief de 

energiekosten). De Lidstaten dienen 

deze methode te gebruiken om de 

vereisten voor de optimale kosten, met 

gebruikmaking van de vaste variabelen 

zoals deze zijn vastgesteld door hen, 

te berekenen. De resultaten dienen 

vervolgens te worden vergeleken met 

de actuele eisen die zijn vastgesteld in 

de Lidstaat, zodat duidelijk wordt hoe 
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dicht de nationale eisen liggen bij de 

optimale kostenniveaus.

Artikel 6: Nieuwe gebouwen

De verplichting om alternatieve 

sys temen in overweging te nemen 

voor nieuwe gebouwen is uitgebreid 

naar alle gebouwen. Dit vergroot het 

reikgebied van de EPBD en steunt de 

doelen van de EU voor het verho-

gen van het gebruik van duurzame 

energiebronnen. Ondanks dat dit niet 

is vastgesteld, dient de implementatie 

van de voorwaarden voor de evaluatie 

van alternatieve systemen, in lijn te 

liggen met de eisen die zijn opgeno-

men in de Richtlijn voor het gebruik 

van duurzame energiebronnen. Deze 

zijn gepubliceerd in januari 2008, en 

verkozen door het Europees Parlement 

in december 2008.

Artikel 7: Bestaande gebouwen

De drempel van 1.000 m2 voor het 

voldoen aan de nationale/regionale 

minimale energieprestatie vereisten, 

wanneer gebouwen een grote renovatie 

ondergaan, is verwijderd. Deze drem-

pel in de huidige EPBD sluit

72 % van de bestaande gebouwvoor-

raad uit, in deze voorraad ligt een 

grote potentie voor kosteneffectieve 

energiebesparing. Het is duidelijk dat 

het beste moment voor de introductie 

van de energie-efficiëntie beoorde-

ling is, wanneer het gebouw een grote 

renovatie ondergaat (ongeveer elke 

25-40 jaar). Op deze manier zijn de 

extra investeringen die benodigd zijn 

niet hoog, en dankzij de energiebespa-

ringen worden zij terugbetaald binnen 

de levensduur van de renovatie.

De definitie van een ‘grote renovatie’ 

is behouden en versterkt doordat deze 

verplaatst is naar Artikel 2. Daarom 

dient de investering meer dan 25 % 

van de waarde van het gehele gebouw 

te zijn, exclusief grond (bijvoorbeeld 

de actuariële waarde), of wanneer meer 

dan 25 % van de gebouwschil een 

structurele renovatie ondergaat.

Artikel 8: Technische gebouwsyste-

men in bestaande gebouwen

Er zijn vereisten opgenomen voor de 

Lidstaten ten aanzien van het opstellen 

van minimale energieprestatie vereis-

ten voor de installatie van nieuwe, of 

het vervangen van bestaande techni-

sche, gebouwsystemen. Deze dienen 

consistent te zijn met de wetgeving 

die van toepassing is op de producten 

waarmee deze systemen zijn samen-

gesteld. Daarnaast dienen deze te zijn 

gebaseerd op een juiste installatie, 

juiste afstelling en juiste afmeting van 

de systeemcomponenten. Dit heeft als 

doel het verzekeren van een verbeterde 

efficiëntie van het hele systeem. Dit 

is noodzakelijk omdat wanneer de 

individuele elementen van een systeem 

heel efficiënt zijn, maar niet op een 

juiste manier zijn geïnstalleerd of 

afgesteld, de efficiëntie van het gehele 

systeem kan worden verminderd.

Artikel 9: Gebouwen met CO
2
-uit-

stoot én primaire energiegebruik heel 

laag of gelijk aan nul

De Lidstaten zijn verplicht om de 

opname van dergelijke gebouwen in 

het hogere marktsegment actief te 

promoten, door middel van het maken 

van nationale plannen met duidelijke 

definities en doelen voor deze opname. 

Lidstaten dienen te laten zien dat 

zij, van de publieke autoriteiten, de 

hoofdrol hebben in het opstellen van 

specifieke doelen voor gebouwen die 

door hun worden gebruikt. Gebaseerd 

op de informatie van de Lidstaten 

zal de Commissie de gebruikelijke 

uitgangspunten voor het definiëren 

van dergelijke gebouwen vaststel-

len. De Commissie zal de voortgang 

van de Lidstaten rapporteren, en op 

basis hiervan een strategie, en indien 

noodzakelijk, meerdere beoordelingen 

ontwikkelen.

Artikel 10: Energieprestatie certifi-

caten

De functie van de aanbevelingen van 

het certificaat wordt versterkt en opge-

helderd door te benadrukken dat deze 

een essentieel deel van het certificaat 

moeten zijn. Dit is gedaan door het 

toevoegen van nieuwe voorwaarden 

over de informatie die zij dienen te 

bevatten.

Artikel 12: De weergave van energie-

prestatie certificaten

De reikwijdte van de verplichting 

om de certificaten weer te geven is 

uitgebreid: dat wil zeggen dat wanneer 

het totale bruikbare oppervlak van een 

gebouw, dat gebruikt wordt door een 

openbare dienst of frequent bezocht 

wordt door publiek, meer dan 250 m2 

is, dan dient het certificaat te worden 

weergegeven op een prominente plaats 

die duidelijk zichtbaar is voor het 

publiek.

Artikel 15: Rapportages over de 

inspectie van HVAC-systemen.

De voorwaarden voor het overhandi-

gen van een inspectierapport aan de 

eigenaar of huurder van een gebouw 

wordt geïntroduceerd. Aan de hand 

hiervan kunnen zij op een juiste 

manier worden geïnformeerd over 

het resultaat van de inspectie en de 

aanbevelingen voor kosteneffectieve 

verbeteringen.

Artikel 17: Onafhankelijk controle-

systeem

Een voorwaarde voor een onaf-

hankelijk controlesysteem, voor de 

energieprestatie certificaten en voor 

de rapportages van de inspectie van 

HVAC-systemen (bijvoorbeeld via 

random kwaliteitscontroles), zal wor-

den geïntroduceerd. 

WAT NU?
De commissie publiceerde het voorstel 

voor een nieuwe EPBD op 13 no-

vember 2008, nadat deze was voorge-

dragen aan de Europese Raad en het 

Europees Parlement .

In het parlement zal de ‘recast’ EPBD 

op zijn minst worden bediscussieerd 

door het Committee for Environment, 

Public Health and Food Safety en het 

Committee for Industry, Research 

and Energy. Het werk binnen de 

comités wordt georganiseerd door een 

aangestelde rapporteur, die ook een sa-

menvatting van de discussie maakt en 

deze voordraagt aan het parlement. De 

goedkeuring door het parlement en 

de raad is vereist voor het aannemen 

van de richtlijn. De implementatie van 

de richtlijn is zaak van de nationale 

regeringen. 

De goedkeuring van de EPBD wordt 

wellicht vertraagd door de verkiezin-

gen van het Europees Parlement in 

het voorjaar van 2009. De definitieve 

goedkeuring van de richtlijn is moge-

lijk voor de verkiezingen, maar dit is 

niet aannemelijk. Dit betekent dat de 

richtlijn pas op zijn vroegst van kracht 

wordt in 2010.

Het gehele EPBD 2010 voorstel kan worden

gedownload van http://tinyurl.com/574jeu

Meer informatie over het proces in het

parlement kan worden gevonden op:

http://www.europarl.europa.eu/



TVVL Magazine 5/2009

HOE DIENT DE IMPLEMENTATIE VAN 
DE EPBD TE WORDEN GEASSISTEERD
De ‘recast’ EPBD introduceert een 

grote uitdaging voor zowel de bouw-

industrie als de professionele orga-

nisaties. Omdat het voorstel voor 

een nieuwe EPBD veel substantiële 

veranderingen bevat, is alle steun voor 

de nationale regeringen en ook voor de 

Commissie benodigd. De ervaring die 

is verkregen bij de acties die genomen 

zijn door CEN, bij het helpen met de 

implementatie van EPBD in 2002, 

leert dat technische ontwikkelingen 

tijd kosten. Het grootste deel van 

de EN-normen zijn goedgekeurd in 

2007, nadat de Lidstaten de meeste 

vereisten uit de EPBD 2002 hadden 

ingevoerd. Echter, ze hadden ze niet 

opgenomen in de nationale wetge-

ving en wettelijke voorschriften. Om 

deze situatie te voorkomen, dient 

de ontwikkeling van de technische 

implementatie van de EPBD zo snel 

mogelijk te worden gestart. De voorge-

stelde activiteiten laten op zijn minst 

de manier zien om de uitstoot van 

broeikasgassen te reduceren.

De invoering van de EPBD op EU en 

nationaal niveau kan worden onder-

steund door de volgende activiteiten 

van REHVA, de nationale leden of 

elke andere professionele organisatie.

Nationale ‘roadmaps’ voor ‘zero 

energy’ gebouwen

De ontwikkeling richting zero-energy 

dient in kleine stappen te worden ge-

nomen, maar de stappen dienen zo te 

worden geselecteerd dat ze uiteindelijk 

een effectieve kosteneenheid vormen. 

Bijvoorbeeld, energiebedrijven en 

energiebronnen dienen een deel te zijn 

van het nationale energiestelsel.

De selectie van optimale kostendoe-

len voor energie-efficiëntie

Dit is een extreem uitdagende taak. 

Ondanks dat de Commissie heeft 

beloofd om de uitgangspunten te 

ontwikkelen voor het opstellen van de 

doelen, dient er veel werk op natio-

naal niveau te worden verricht voor 

de invoerwaarden van de berekening 

over de energiekosten, investeringskos-

ten, gebouwvoorraad en het gebruik 

van technische energie en technische 

systemen.

De reductie van koelbehoeften van 

gebouwen en andere lage energie-

methoden voor het beheersen van de 

ruimtetemperaturen in de zomer

De EPBD vereist ook een onderzoek, 

als een deel van de A/C inspecties, 

naar hoe de koelbehoeften kunnen 

worden gereduceerd en hoge ruim-

tetemperaturen voorkomen kunnen 

worden in de zomer zonder gebruik 

van mechanische koeling. Het effect 

van verschillende lage energie beoor-

delingen dient te worden onderzocht. 

Daarnaast dienen handleidingen te 

worden geschreven over de meest 

kosteneffectieve methode voor het 

gebruik van zonneschaduw.

Haalbare methoden voor het gebruik 

van alternatieve systemen in kleine 

gebouwen

De nieuwe richtlijn eist ook haalbaar-

heidsstudies naar alternatieve systemen 

in alle gebouwen. De alternatieve 

systemen omvatten gedecentraliseerde 

energietoevoersystemen, CO-opwek-

king, stadsverwarming en -koeling. 

Warmtepompen zijn de meer gebrui-

kelijke technologieën die beschikbaar 

zijn voor grote gebouwen. De grootste 

uitdaging ligt in kleine gebouwen.

Het verbeteren van de energiepresta-

tie van kleine gebouwen.

Ook kleine gerenoveerde gebouwen 

dienen te voldoen aan de minimale 

energieprestatie vereisten, zover als het 

technisch, functioneel en economisch 

haalbaar is. De geschikte renovatiesys-

temen zijn zeer afhankelijk van de lo-

kale omstandigheden en de gebouwin-

ventaris. Handleidingen over geschikte 

pakketten voor het verbeteren van de 

energie-efficiëntie zijn benodigd.

Hoe dienen prestatiecriteria voor tech-

nische systemen te worden opgesteld

Artikel 8 (nieuw) in de voorgestelde 

richtlijn vereist dat Lidstaten eisen 

opstellen voor technische systemen in 

gebouwen over een optimale energie-

efficiëntie. De ontwikkeling van de 

implementatie van dit artikel is het 

meest toepasselijk voor de REHVA en 

haar leden. Bijvoorbeeld: hoe dienen 

de Eu-voorwaarden over energiege-

bruikende producten te worden geïn-

tegreerd in de totale energieprestatie 

van gebouwen. Is de SFP (specific fan 
power) een geschikte maatstaf voor de 

prestatie van een ventilatiesysteem?

Hoe dient een goede binnenlucht-

kwaliteit te worden geïntegreerd in 

het EPBD-proces

De algemene vereisten voor een goede 

binnenluchtkwaliteit worden ver-

schillende malen aangehaald in het 

voorstel, maar het is opengelaten hoe 

de kwaliteit van de binnenomgeving 

op een juiste manier kan worden 

geïntegreerd in de energiecertificaten, 

inspecties en voorwaarden.

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN IN HET VOORSTEL

-  Gebruik maken van life cycle cost (LCC) analysen bij het opstellen van de 

voorwaarden.

-  Het gebruik van de vergelijkingsmethode die is aangedragen door de 

commissie, voor het selecteren van beoordelingen voor optimale kosten 

wanneer de energie-efficiëntie is verbeterd.

-  Voorwaarden voor het opstellen van minimale energieprestatiecriteria, ook 

met primaire energie of CO
2
-emmissies.

-  De 1.000 m2 limiet voor nieuwe gebouwen en het gebruik van alternatieve 

systemen is verwijderd.

-  De vereiste om een ‘road map’ te ontwikkelen voor de huidige situatie naar 

‘zero-energy’ gebouwen.

-  De 1.000 m2 limiet is verwijderd wanneer de grote renovaties (25 % in-

vesteringsregel) worden geïmplementeerd en nieuwe gebouwvoorwaarden 

dienen te worden uitgevoerd.

-  Nationale rapporten dienen te worden geïntegreerd in actieplannen voor 

nationale energie-efficiëntie - de volgende loopt tot juni 2011.

-  Renovatieplannen die zijn gerelateerd aan energie-efficiëntie dienen te 

worden opgenomen in energiecertificaten.

- Officiële random controle van de kwaliteit van de certificaten.

-  Verandering boilerinspecties naar inspecties van het verwarmingssysteem.

- Boetes voor lidstaten wanneer de EPBD niet correct is geïmplementeerd.

- Meer informatie verstrekken aan gebouweigenaren.

-  Verbeteringsplannen over energie-efficiëntie dienen ook te worden toege-

past in A/C inspecties, met de focus op de reductie van de koelbehoefte.
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