EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 30.11.2016
COM(2016) 765 final
ANNEX 1

PRILOGA
k
predlogu
DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb

{SWD(2016) 408 final}
{SWD(2016) 409 final}
{SWD(2016) 414 final}
{SWD(2016) 415 final}

SL

SL

PRILOGA
Priloge k direktivi se spremenijo:
1.

Priloga I se spremeni:
(a)

točka 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
Energetska učinkovitost stavbe odraža njeno običajno porabo energije
za ogrevanje, hlajenje, sanitarno toplo vodo, prezračevanje in razsvetljavo.
Energetska učinkovitost stavbe se izrazi z numeričnim indikatorjem porabe
primarne energije v kWh/m2 na leto, ki je usklajena za namene energetskih
izkaznic in minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti. Energetska
učinkovitost in metodologija za njeno določitev morata biti pregledni in odprti
za inovacije.
Države članice opišejo svojo nacionalno metodologijo izračunavanja v skladu z
nacionalno prilogo okvira povezanih evropskih standardov, ki so bili razviti na
podlagi mandata M/480, ki ga je Evropska komisija dala Evropskemu odboru
za standardizacijo (CEN).“;

(b)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Za zagotavljanje minimalnih ravni za zdravje in udobje, ki jih
opredelijo države članice, je treba izračunati energetske potrebe za ogrevanje in
hlajenje prostorov, sanitarno toplo vodo in ustrezno prezračevanje.
Izračun primarne energije temelji na količnikih primarne energije na nosilec
energije, ki lahko temelji na ponderiranem nacionalnem ali regionalnem letnem
povprečju ali podrobnejših informacijah, ki so na voljo za posamezen daljinski
sistem.
S količniki primarne energije se zmanjša delež obnovljivih virov energije v
energetskih nosilcih, tako da izračuni obravnavajo enako: (a) energijo iz
obnovljivih virov, ki se proizvede na kraju samem (za posamezen števec, tj. ob
dobavi se ne obračuna), in (b) energijo iz obnovljivih virov, dobavljeno preko
nosilca energije.“;

(c)

V točki 4 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:
„4.

2.

Upošteva se pozitivni vpliv naslednjih vidikov:“;

Priloga II se spremeni:
(d)

prvi odstavek točke 1 se nadomesti z naslednjim:
„1. Pristojni organi ali telesa, na katera so pristojni organi prenesli pristojnost
za izvajanje neodvisnih nadzornih sistemov, opravijo naključni izbor med
vsemi letno izdanimi energetskimi izkaznicami in jih preverijo. Vzorec mora
biti dovolj velik, da se zagotovi statistično pomembne rezultate glede
skladnosti.“;

(e)

doda se točka 3:
„3. Po vnosu podatkov v zbirko podatkov mora biti nacionalnim organom
omogočeno, da za namene spremljanja in preverjanja identificirajo avtorja
vnosa.“.
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