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για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα της οδηγίας τροποποιούνται ως εξής:
1.

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α)

το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1.
Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου αντικατοπτρίζει την τυπική του χρήση
ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, αερισμό και φωτισμό.
Η ενεργειακή απόδοση κτιρίου εκφράζεται με αριθμητικό δείκτη για τη χρήση
πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/(m².y), εναρμονισμένο με σκοπό τόσο την
πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης όσο και τη συμμόρφωση με τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Η ενεργειακή απόδοση και η
μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της είναι διαφανείς και
ανοιχτές στην καινοτομία.
Τα κράτη μέλη περιγράφουν τις οικείες εθνικές μεθόδους υπολογισμού
σύμφωνα με το πλαίσιο για εθνικά παραρτήματα των σχετικών ευρωπαϊκών
προτύπων που έχουν εκπονηθεί βάσει της εντολής M/480, η οποία δόθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN).»·

β)

το σημείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Υπολογίζονται οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση χώρου, ψύξη
χώρου, ζεστό νερό χρήσης και επαρκή εξαερισμό ώστε να διασφαλίζονται τα
ελάχιστα επίπεδα υγιεινής και άνεσης που ορίζονται από τα κράτη μέλη.
Ο υπολογισμός της πρωτογενούς ενέργειας βασίζεται σε συντελεστές
πρωτογενούς ενέργειας ανά φορέα ενέργειας, που επιτρέπεται να βασίζονται
στους εθνικούς ή περιφερειακούς ετήσιους σταθμισμένους μέσους όρους ή σε
πιο συγκεκριμένες πληροφορίες που διατίθενται για μεμονωμένο σύστημα
τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης.
Με τους συντελεστές πρωτογενούς ενέργειας αφαιρείται το μερίδιο της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές των ενεργειακών φορέων, ώστε με τους
υπολογισμούς να εξομοιώνονται: α) η ενέργεια από ανανεώσιμη πηγή που
παράγεται επιτόπου (δηλαδή πριν από τον μεμονωμένο μετρητή, που δεν
καταλογίζεται ως παρεχόμενη), και β) η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που
παρέχεται μέσω του ενεργειακού φορέα.»·

γ)

στο σημείο 4, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«4.

2.

Η θετική επίδραση των κατωτέρω παραγόντων λαμβάνεται υπόψη:»·

Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:
α)

το σημείο 1 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Οι αρμόδιες αρχές ή οι φορείς στους οποίους οι αρμόδιες αρχές έχουν
εκχωρήσει την ευθύνη της εφαρμογής του ανεξάρτητου συστήματος ελέγχου
πραγματοποιούν τυχαία δειγματοληψία από όλα τα πιστοποιητικά ενεργειακής
απόδοσης που έχουν εκδοθεί κάθε χρόνο και τα επαληθεύουν. Το δείγμα είναι
επαρκούς μεγέθους ώστε να εξασφαλίζονται στατιστικώς σημαντικά
αποτελέσματα όσον αφορά την συμμόρφωση.»·

β)
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προστίθεται το σημείο 3:
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«3. Όταν προστίθενται πληροφορίες σε βάση δεδομένων, παρέχεται στις
εθνικές αρχές η δυνατότητα ταυτοποίησης του συντάκτη της προσθήκης, για
σκοπούς παρακολούθησης και επαλήθευσης.».
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