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PIELIKUMS
Direktīvas pielikumus groza šādi:
1.

I pielikumu groza šādi:
(a)

pielikuma 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1.
Ēkas energoefektivitāte atspoguļo tās tipisko energopatēriņu tādām
vajadzībām kā apkure, dzesēšana, mājsaimniecības karstā ūdens apgāde,
ventilācija un apgaismojums.
Ēkas energoefektivitāti izsaka ar skaitlisku norādi par primārās enerģijas
izmantošanu (kWh/(m²/gadā)), kas ir harmonizēta gan energoefektivitātes
sertifikācijas vajadzībām, gan nolūkā panākt atbilstību minimālajām
energoefektivitātes prasībām. Energoefektivitāte un tās noteikšanai izmantotā
metodoloģija ir caurskatāma un atvērta inovācijai.
Dalībvalstis savu nacionālo aprēķina metodoloģiju apraksta, ievērojot attiecīgo
Eiropas standartu — kas izstrādāti saskaņā ar Eiropas Komisijas doto
pilnvarojumu M/480 Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) — valsts
pielikumu sistēmu.”;

(b)

pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2.
Telpas apkurei, telpas dzesēšanai, mājsaimniecības karstā ūdens
apgādei un piemērotai ventilācijai nepieciešamo enerģiju aprēķina tā, lai
nodrošinātu dalībvalstu noteiktu veselības un komforta minimālo līmeni.
Primārās enerģijas aprēķina pamatā ir katra energonesēja primārās enerģijas
faktors, kā pamatā var būt valsts vai reģionālās gada svērtās vidējās vērtības
vai cita specifiskāka informāciju, kas darīta pieejama par atsevišķu centralizētu
sistēmu.
Primārās enerģijas faktoros neņem vērā atjaunojamo energoresursu īpatsvaru
energonesējos tā, lai aprēķinos līdzvērtīga būtu: a) no atjaunojamiem
energoresursiem uz vietas iegūta enerģija (aiz individuāla skaitītāja, t. i., to
neskaita kā piegādātu); un b) no atjaunojamiem energoresursiem caur
energonesēju piegādāta enerģija.’;

(c)

pielikuma 4. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:
"4.

2.

Ņem vērā šādu aspektu pozitīvo ietekmi:";

II pielikumu groza šādi:
(a)

pielikuma 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
"1. Kompetentās iestādes vai iestādes, kurām kompetentās iestādes ir
deleģējušas atbildību par neatkarīgās kontroles sistēmas īstenošanu, nejaušas
izlases veidā atlasa sertifikātus no visiem gadā izdotajiem energoefektivitātes
sertifikātiem, un tos verificē. Atlasīto sertifikātu skaits ir pietiekams, lai
nodrošinātu statistiski nozīmīgu rezultātu.";

(b)

pievieno šādu 3. punktu:
"3. Kad kāda datubāze tiek papildināta ar informāciju, valstu iestādēm
uzraudzības un verifikācijas nolūkā ir iespēja identificēt informācijas
papildinātāju.".
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