COMISIA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 30.11.2016
COM(2016) 765 final
ANNEX 1

ANEXĂ
la
Propunerea de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor

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

RO

RO

ANEXĂ
Anexele la directivă se modifică după cum urmează:
1.

Anexa I se modifică după cum urmează:
(a)

punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:
„1.
Performanța energetică a unei clădiri trebuie să reflecte utilizarea sa
tipică de energie pentru încălzire, răcire, apă caldă menajeră, ventilație și
iluminat.
Performanța energetică a unei clădiri este exprimată printr-un indicator
numeric al consumului de energie primară în kWh/(m².an), armonizat atât în
scopul certificării performanței energetice, cât și al conformității cu cerințele
minime de performanță energetică. Performanța energetică și metodologia
utilizată pentru determinarea acesteia trebuie să fie transparente și deschise
pentru inovare.
Statele membre își descriu metodologia națională de calcul pe baza cadrului de
anexe naționale la standardele europene conexe elaborate în cadrul mandatului
M/480 acordat Comitetului European de Standardizare (CEN) de Comisia
Europeană.”;

(b)

punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:
„2.
Se calculează necesarul de energie pentru încălzirea spațiilor, răcirea
spațiilor, apa caldă menajeră și o ventilație adecvată, în vederea asigurării
nivelurilor minime de sănătate și de confort definite de statele membre.
Calculul energiei primare se întemeiază pe factorii de energie primară pentru
fiecare vector energetic, care pot fi bazați pe mediile ponderate anuale la nivel
național sau regional sau pe informații mai specifice puse la dispoziție pentru
fiecare sistem centralizat.
Factorii de energie primară deduc ponderea energiei din surse regenerabile din
vectorii energetici, astfel încât calculele tratează în mod egal: (a) energia din
surse regenerabile care este generată in situ (în spatele contorului individual,
adică neluată în calcul astfel cum e furnizată) și (b) energia din surse
regenerabile furnizată prin intermediul vectorului energetic.”;

(c)

la punctul 4, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„4.

2.

Trebuie să se țină seama de influența pozitivă a următoarelor aspecte:”.

Anexa II se modifică după cum urmează:
(a)

punctul 1 primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„1. Autoritățile competente sau organismele cărora autoritățile competente leau delegat responsabilitatea de a implementa sistemul de control independent
fac o selecție aleatorie din toate certificatele de performanță energetică
eliberate în fiecare an și le supun unei verificări. Eșantionul trebuie să fie
suficient de mare pentru a asigura rezultate semnificative din punct de vedere
statistic în ceea ce privește conformitatea.”;

(b)
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se adaugă punctul 3:
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„3. Atunci când se adaugă informații într-o bază de date, trebuie să fie posibil
ca autoritățile naționale să identifice emitentul adăugirii, în scopuri de
monitorizare și de verificare.”.
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