KOMISJA
EUROPEJSKA

Bruksela, dnia 30.11.2016 r.
COM(2016) 765 final
ANNEX 1

ZAŁĄCZNIK
do
wniosku dotyczącego
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
{SWD(2016) 408 final}
{SWD(2016) 409 final}
{SWD(2016) 414 final}
{SWD(2016) 415 final}

PL

PL

ZAŁĄCZNIK
W załącznikach do dyrektywy wprowadza się następujące zmiany:
1.

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.
Charakterystyka energetyczna budynku musi odzwierciedlać jego
typowe zużycie energii do celów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
wentylacji i oświetlenia.
Charakterystykę energetyczną budynku wyraża się za pomocą wskaźnika
liczbowego zużycia energii pierwotnej wyrażanego w kWh/(m²/rok),
zharmonizowanego na potrzeby zarówno świadectw charakterystyki
energetycznej, jak i zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi
charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna oraz metody
stosowane w celu jej ustalenia muszą być przejrzyste i otwarte na innowacje.
Państwa członkowskie opisują swoje krajowe metody obliczeniowe zgodnie z
ramami załączników krajowych powiązanych norm europejskich
opracowanych na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję
Europejską Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN).”;

b)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia
pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odpowiedniej
wentylacji oblicza się w celu zapewnienia minimalnych poziomów zdrowia i
komfortu określonych przez państwa członkowskie.
Podstawę obliczenia energii pierwotnej stanowią wskaźniki energii pierwotnej
dla poszczególnych nośników energii, które mogą opierać się na krajowych lub
regionalnych średnich ważonych lub bardziej szczegółowych informacjach
udostępnianych przez poszczególne systemy lokalne.
Wskaźniki energii pierwotnej nie uwzględniają udziału energii ze źródeł
odnawialnych w nośnikach energii, tak aby obliczenia traktowały w równy
sposób: a) energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną na miejscu (za
indywidualnymi licznikami, tzn. nie ujmowaną jako energia dostarczana); oraz
b) energię ze źródeł odnawialnych dostarczaną za pomocą nośnika energii.”;

c)

w pkt 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:
„4.

2.

Uwzględnia się pozytywny wpływ poniższych aspektów:”;

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a)

pkt 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwe organy lub podmioty, którym właściwe organy przekazały
odpowiedzialność za wdrożenie niezależnego systemu kontroli, dokonują
losowego wyboru spośród wszystkich świadectw charakterystyki
energetycznej wydanych w ciągu roku i poddają je weryfikacji. Próbka musi
być wystarczająco duża, aby zapewnić statystycznie istotne wyniki w zakresie
zgodności.”;

b)
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dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
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„3. W przypadku dodawania informacji do bazy danych organy krajowe
muszą mieć możliwość ustalenia inicjatora dodanych informacji na potrzeby
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