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BILAG
I bilagene til direktivet foretages følgende ændringer:
1.

I bilag I foretages følgende ændringer:
(a)

punkt 1 affattes således:
"1.
En bygnings energimæssige ydeevne skal afspejle det typiske
energiforbrug til rumopvarmning, køling, varmt brugsvand, ventilation og
belysning.
En bygnings energimæssige ydeevne udtrykkes ved en numerisk indikator for
primærenergiforbrug i kWh/(m².år), som er harmoniseret med sigte på både
energiattestering og overholdelse af krav til mindste energimæssige ydeevne.
Den energimæssige ydeevne og metoden, der anvendes til at bestemme den,
skal være gennemskuelig og åben for innovationer.
Medlemsstaterne beskriver deres nationale beregningsmetoder i henhold til
rammerne for nationale bilag i relevante europæiske standarder, der er
udarbejdet i medfør af Europa-Kommissionens mandat M/480 til Den
Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN)."

(b)

punkt 2 affattes således:
"2.
Energibehovet til rumopvarmning, rumkøling, varmt brugsvand og
tilstrækkelig ventilation beregnes, så mindsteniveauer for sundhed og komfort,
der defineres af medlemsstaterne, garanteres.
Beregningen af primærenergi baseres på primærenergifaktorer pr. energibærer,
der kan baseres på nationale eller regionale årlige vægtede gennemsnit eller
mere specifikke oplysninger for lokal produktion
Primærenergifaktorer skal se bort fra andelen af energi fra vedvarende kilder i
energibærere, således at beregningerne behandler følgende ens: a) energi fra
vedvarende kilder, som produceres på stedet (uden om måleren, dvs. den
regnes ikke som leveret energi), og b) energi fra vedvarende kilder, som
leveres ved hjælp af energibæreren"

(c)

i punkt 4, affattes indledningen således:
"4.

2.

Den positive virkning af følgende forhold tages i betragtning:".

I bilag II foretages følgende ændringer:
(a)

punkt 1, første afsnit, affattes således:
"1. De kompetente myndigheder eller de organer, til hvilke de kompetente
myndigheder har uddelegeret ansvaret for at gennemføre systemet for uvildig
kontrol, udtager en stikprøve af alle årligt udstedte energiattester og
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kontrollerer disse attester. Stikprøven skal være af en tilstrækkelig størrelse til
at sikre statistisk signifikante kontrolresultater."
(b)

som punkt 3 tilføjes:
"3. Når der tilføjes oplysninger til en database, skal de nationale myndigheder
kunne identificere den person, der har tilføjet oplysningerne, af hensyn til
overvågnings- og kontrolformål.
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