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LISA
Direktiivi lisasid muudetakse järgmiselt.
1.

I lisa muudetakse järgmiselt:
a)

punkt 1 asendatakse järgmisega:
„1.
Hoone energiatõhusus kajastab hoone kütmise, jahutamise, tarbevee
soojendamise, ventileerimise ja valgustusega seotud tüüpilist energiatarbimist.
Hoone energiatõhusust mõõdetakse primaarenergia kasutust väljendava
arvulise näitaja abil ühikutes kWh/(m²a); see näitaja on energiatõhususe
sertifitseerimise ja energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrollimise
huvides ühtlustatud. Energiatõhususe näitaja ja selle kindlakstegemiseks
kasutatav meetod peavad olema läbipaistvad ja uuendustele avatud.
Liikmesriigid kirjeldavad oma siseriiklikku arvutusmeetodit lähtuvalt Euroopa
Komisjoni antud volituse M/480 alusel Euroopa Standardikomitees (CEN)
välja töötatud vastavate Euroopa standardite asjaomase riikliku lisa
raamistikust.“;

b)

punkt 2 asendatakse järgmisega:
„2.
Arvutatakse ruumide kütmise ja jahutamise, tarbevee soojendamise ja
piisava ventileerimisega seotud energiavajadus, et tagada liikmesriikide
kindlaks määratud, tervise ja mugavusega seotud miinimumtasemest kinni
pidamine.
Primaarenergia vajaduse arvutamisel lähtutakse iga energiakandja
primaarenergiategurist, mis võib põhineda riiklikul või piirkondlikul aastasel
kaalutud keskmisel või konkreetse piirkonna süsteemi kohta kättesaadavaks
tehtud täpsematel andmetel.
Primaarenergiateguri leidmisel ei võeta energiakandjate puhul arvesse
taastuvenergia osakaalu, seega on arvutustes võrdne kaal a) taastuvast allikast
pärit energial, mis on toodetud kohapeal (individuaalsest arvestist tarbija pool,
st mitte tarnitud), ja b) taastuvast allikast pärit energial, mis on tarnitud
energiakandja kaudu.“;

c)

punktis 4 asendatakse sissejuhatav fraas järgmisega:
„4.

2.

Võetakse arvesse järgmiste tegurite positiivset mõju:“.

II lisa muudetakse järgmiselt:
a)

punkti 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:
„1.
Pädevad asutused või asutused, kellele pädevad asutused on
delegeerinud vastutuse sõltumatu kontrollisüsteemi rakendamise eest,
koostavad kõikide igal aastal väljastatavate energiamärgiste seast juhusliku
valimi ja viivad läbi nende märgiste kontrolli. Valim peab olema
nõuetekohasust käsitlevate statistiliselt oluliste tulemuste saamiseks piisavalt
suur.“;

b)

lisatakse punkt 3:
„3.
Andmebaasi lisatava teabe puhul saab pädev asutus teha seire ja
kontrolli eesmärgil kindlaks asjaomase teabe lisaja.“
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