
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Besluit (EU) 2017/175 van de Commissie van 25 januari 2017 tot vaststelling van 
EU-milieukeurcriteria voor toeristische accommodatie 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 28 van 2 februari 2017) 

Bladzijde 20, bijlage, criterium 6, in de tabel onder punt a), ii): 

in plaats van: 

„Type ruimteverwarmingstoestel op basis van water Efficiëntie-indicator 

Verwarmingstoestellen met een warmtepomp (er 
zijn twee opties voor warmtepompen die ge
bruikmaken van koelmiddelen met een GWP 
≤ 2 000; optie 2 is verplicht voor warmtepom
pen die gebruikmaken van koelmiddelen met een 
GWP ≤ 2 000) 

Optie 1 — Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtever
warming/GWP-waarden van koelmiddelen 

ηs ≥ 107 %/[0-500] 

ηs ≥ 110 %/(500-1 000] 

ηs ≥ 120 %/(1 000-2 000] 

ηs ≥ 130 %/> 2 000 

Optie 2 — Grenswaarden voor emissies van broeikasgassen 

150 g CO2-equivalent/kWh warmteafgifte”  

lezen: 

„Type ruimteverwarmingstoestel op basis van water Efficiëntie-indicator 

Verwarmingstoestellen met een warmtepomp (er 
zijn twee opties voor warmtepompen die ge
bruikmaken van koelmiddelen met een GWP 
≤ 2 000; optie 2 is verplicht voor warmtepom
pen die gebruikmaken van koelmiddelen met een 
GWP > 2 000) 

Optie 1 — Minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimtever
warming/GWP-waarden van koelmiddelen 

ηs ≥ 107 %/[0-500] 

ηs ≥ 110 %/(500-1 000] 

ηs ≥ 120 %/(1 000-2 000] 

Optie 2 — Grenswaarden voor emissies van broeikasgassen 

150 g CO2-equivalent/kWh warmteafgifte”  

Bladzijde 23, bijlage, criterium 12, onder a), eerste alinea: 

in plaats van:  „Indien er op de plaats waar de accommodatie is gevestigd, één tot vier leveranciers zijn die groene 
tarieven aanbieden met een aandeel van hernieuwbare energie van 50 % of die afzonderlijke certificaten 
van oorsprong vertrekken:”, 

lezen:  „Tenzij geval b) van toepassing is, indien er op de plaats waar de accommodatie is gevestigd, leveranciers 
zijn die groene tarieven aanbieden met een aandeel van hernieuwbare energie van 50 % of die 
afzonderlijke certificaten van oorsprong verstrekken:”.  
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