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BILAGA
Bilagorna till direktivet ska ändras på följande sätt:
1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:
(a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1.
En byggnads energiprestanda ska återspegla dess normala
energianvändning för uppvärmning, kylning, varmvatten för hushållsbruk,
ventilation och belysning.
En byggnads energiprestanda ska uttryckas med en numerisk indikator för
primärenergianvändning i kWh/(m²*år) som är harmoniserad med tanke på
både certifiering av energiprestanda och efterlevnad av minimikraven för
energiprestanda. Energiprestandan och den metod som används för dess
beräkning ska vara klar och tydlig och öppen för nya idéer.
Medlemsstaterna ska beskriva sin nationella beräkningsmetod inom ramen för
nationella bilagor i relevanta europeiska standarder som utvecklas inom ramen
för mandat M/480 från Europeiska kommissionen till Europeiska
standardiseringskommittén (CEN).”.

(b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2.
Energibehoven för rumsuppvärmning, rumskylning, varmvatten för
hushållsbruk och tillräcklig ventilation ska beräknas för att säkerställa de
lägstanivåer för hälsa och komfort som definieras av medlemsstaterna.
Beräkningen av primärenergi ska baseras på primärenergifaktorer per
energibärare, vilka kan baseras på nationella eller regionala viktade
årsmedelvärden eller på mer specifik information som görs tillgänglig för
enskilda områdestäckande system.
Primärenergifaktorer ska göra avdrag för andelen förnybar energi i
energibärare så att beräkningarna på ett likvärdigt sätt tar med a) den energi
från förnybara energikällor som produceras på plats (bortom den individuella
mätaren, dvs. den räknas inte som levererad energi) och b) den energi från
förnybara energikällor som levereras med hjälp av energibäraren.”.

(c)

Inledningsfrasen i punkt 4 ska ersättas med följande:
”4.

2.

Positiv påverkan av följande aspekter ska beaktas:”.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:
(a)

Första stycket i punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. De behöriga myndigheterna, eller de organ till vilka de behöriga
myndigheterna har delegerat ansvaret för genomförandet av det oberoende
kontrollsystemet, ska göra ett slumpvis urval bland alla energicertifikat som
utfärdas årligen och kontrollera dessa certifikat. Urvalet ska vara tillräckligt
stort för att säkerställa statistiskt signifikanta resultat i fråga om
efterlevnaden.”.

(b)

Följande punkt ska läggas till som punkt 3:
”3. När information läggs till i en databas ska det för övervaknings- och
kontrolländamål vara möjligt för nationella myndigheter att identifiera vem
som lagt till informationen.”.
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