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PŘÍLOHA
Přílohy směrnice se mění takto:
1.

Příloha I se mění takto:
a)

bod 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Energetická náročnost budovy odráží typickou spotřebu energie pro
vytápění, chlazení, teplou vodu, větrání a osvětlení.
Energetická náročnost budovy musí být vyjádřena číselným ukazatelem
spotřeby primární energie v kWh/(m².r) harmonizovaným pro účely certifikace
energetické náročnosti a souladu s minimálními požadavky na energetickou
náročnost. Energetická náročnost a metoda používaná pro její stanovení musí
být transparentní a otevřená inovacím.
Členské státy popíší svou vnitrostátní metodiku výpočtu podle rámce pro
národní přílohy odpovídajících evropských norem, který byly vypracovány na
základě mandátu M/480, který Evropská komise dala Evropskému výboru pro
normalizaci (CEN).“;

b)

bod 2 se nahrazuje tímto:
„2.
„Energetické potřeby týkající se vytápění prostor, chlazení prostor,
teplé vody v domácnostech a přiměřené ventilace se vypočítají za účelem
zajištění minimálních úrovní zdraví a komfortu stanovených členskými státy.
Výpočet primární energie je založen na primárních energetických faktorech pro
jednotlivé energetické nosiče, jež mohou být založeny na vnitrostátních či
regionálních ročních vážených průměrech nebo na konkrétnějších informacích
dostupných pro jednotlivé dálkové soustavy.
U primárních energetických faktorů se odečítá podíl energie z obnovitelných
zdrojů v energetických nosičích, takže při výpočtech jsou rovnocenné tyto typy
energií: a) energie z obnovitelných zdrojů, která je vyráběna na místě (za
měřidlem, tj. nepočítá se jako dodaná) a b) energie z obnovitelných zdrojů
dodávaná prostřednictvím energetického nosiče.“;

c)

V bodě 4 se úvodní věta nahrazuje tímto:
„4.

2.

Bere se v úvahu příznivý vliv těchto hledisek:“.

Příloha II se mění takto:
a)

první odstavec bodu 1 se nahrazuje tímto:
„1. Příslušné orgány nebo subjekty, na které byla příslušnými orgány přenesena
odpovědnost za provádění nezávislého kontrolního systému, namátkově
vyberou ze všech každoročně vydaných certifikátů energetické náročnosti a
provedou jejich ověření. Vzorek musí být dostatečně velký, aby byly zajištěny
statisticky významné výsledky.“;

b)

doplňuje se bod 3, který zní:
„3. Když se informace přidávají do databáze, musí mít vnitrostátní orgány
možnost pro účely monitorování a ověření určit původce daného doplnění.“.
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