
Új európai jogszabály az energiatakarékosságról

az épületek
energiateljesítményének
javítása

z épületek energiateljesítményéről szóló új uniós
irányelv (1) – amelyet a tagállamoknak 2006 januárjáig
kell beemelniük a nemzeti jogszabályaikba –

gondoskodik arról, hogy az Európa-szerte érvényes
épületszabványok megállapításakor az energiafogyasztás

minimalizálása kiemelt figyelmet kapjon. Így komoly többletkiadások
nélkül csökkenne az európai épületek energiafelhasználása, míg
ezzel párhuzamosan érezhetően növekedne a felhasználók
komfortérzete. Ezek a lényegében minden energiafogyasztót érintő
intézkedések kiemelt szerepet játszanak a kiotói
kötelezettségvállalások teljesítésével kapcsolatos uniós
stratégiában. Az új irányelv értelmében:

• Egy-egy épület energiateljesítményének kiszámításakor Európa-
szerte egy olyan közös módszert fognak alkalmazni, amely
figyelembe veszi a helyi éghajlati viszonyokat.

• A tagállamok meghatározzák az energiateljesítmény minimális
szabványait, melyeket aztán egyaránt alkalmaznak az új
épületekre és a már létező épületek jelentősebb átalakításaira.
Számos szabványt a már létező vagy a tervezett európai
szabványok alapján határoznak meg.

• Az épület energiateljesítményéről szóló igazolás segítségével
az energiafogyasztás szintje sokkal nyilvánvalóbb lesz
a tulajdonosok, bérlők és felhasználók számára.

• A minimális méretnél nagyobb kazánokat és a légkondicionáló
berendezéseket rendszeres vizsgálat alá kell vetni annak
érdekében, hogy energiahatékonyságukat és az üvegházhatású
gázok kibocsátásának mértékét ellenőrizhessék.

A kutatások azt mutatják, hogy 2010-re a jelenlegi energiafogyasztás
több mint egyötöde megtakarítható lenne azáltal, hogy az új építésű
és a jelentősebb átalakításon áteső épületekre szigorúbb
szabványokat állapítanak meg. Ez nagyban hozzájárulna a Kiotói
Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, ráadásul úgy,
hogy életmódunk nem változna jelentősen. E lehetőség felismerése
természetesen az új irányelv végrehajtásától is függ.

az épületek
energiafelhasználásának
csökkentése

z európaiaknak csökkenteniük kell
energiafogyasztásukat! Mégis, ehelyett fogyasztásunk
évről évre emelkedik, és egyre inkább függővé válunk

a határainkon kívülről érkező földgáztól és kőolajtól. 
Mi több a Kiotói Jegyzőkönyvben foglalt

kötelezettségvállalásunk – miszerint az üvegházhatású gázok
kibocsátását 2008–2012-re az 1990-es szintnél 8%-kal
alacsonyabbra kell csökkenteni – is arra kötelez, hogy kevesebb
kőolajat, földgázt és szenet használjunk.

A 2000-ben az Európai Bizottság által elfogadott zöld könyv e két
probléma megoldására kínált stratégiát. Noha a megújuló házi
energiaforrások intenzívebb használatára való áttéréssel elérhető
lenne a gázkibocsátás és az energiabehozatal mértékének
csökkentése, maguknak az energiafogyasztóknak is komoly
erőfeszítéseket kellene tenniük saját energiafogyasztásuk
csökkentése érdekében.

Annak ellenére, hogy a közlekedés és az ipari szektor egyaránt
nagyfogyasztóknak számítanak, az európai energiafogyasztás közel
40%-át épületeink energiafogyasztása teszi ki. A világítás, fűtés,
hűtés és melegvíz-szolgáltatás otthonainkban, munkahelyeinken és
a szabadidőközpontokban több energiát emészt fel, mint
a közlekedés vagy az ipar.

• Az európai épületekben felhasznált energia kétharmadát
a háztartások emésztik fel: fogyasztásuk az életszínvonal
emelkedésével párhuzamosan évről évre növekszik, amint az
a légkondicionálók és a fűtési rendszerek használatában is
tükröződik.

• Az európai otthonokat fűtő 10 millió kazán átlagéletkora
meghaladja a 20 évet, lecserélésükkel akár a fűtésre használt
energia 5%-a is megtakarítható lenne.

• Az irodákban, bevásárló- és szabadidőközpontokban használt
világítási energia 30–50%-a megspórolható lenne az
energiafogyasztás szempontjából hatékonyabb rendszerek és
technológiák alkalmazásával.

• A légkondicionáló berendezések működtetéséhez szükséges
és 2020-ra várhatóan megkétszereződő energia 50%-a
megtakarítható lenne a berendezésekkel szemben támasztott
magasabb minőségi normák segítségével.

Az Európai Bizottság Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóságának
feladata, hogy kifejlessze és végrehajtsa az ezeken az egymással
szorosan összefüggő területeken alkalmazandó politikát. Az Útban az
energiaellátás biztonságának európai stratégiája felé című 2000-es zöld
könyv megvizsgálta az Európai Unió azon strukturális hiányosságait,
amelyek szerint az energiafogyasztás nő, miközben az EU fokozatosan
függővé válik külső energiaforrásoktól. Ugyanakkor a Kiotói
Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségeinek betartása érdekében az
Uniónak csökkentenie kell az üvegházhatást okozó gázkibocsátás
mértékét. A zöld könyv által javasolt stratégia célja, hogy az
energiahatékonyság javításával csökkentse az európai energiafogyasztás
mértékét, és fokozza a megújuló energiaforrások igénybevételét. 
E stratégia sikeres végrehajtásához létfontosságú az épületek
energiateljesítményének javítása.

Kiadó: Európai Bizottság, Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság,
B-1049 Brussels
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_fr.html

© Európai Közösségek, 2003

A kiadvány sokszorosítása csak a forrás elismerésével lehetséges.

Frissítve 2003. szeptember 8-án.

Fotó: Zefa

a jövőben…
2006 januárjáig az új irányelv követelményeit a tagállamoknak be
kell emelniük nemzeti jogszabályaik közé. Ennek előkészítése során
a tagállamok hivatalnokai és szakemberei rendszeresen találkoznak
információcsere céljából, valamint azért, hogy új impulzust adjanak
az energiateljesítmény szabványosított mérése és az épületek
szabványosítása területén folytatott együttműködésnek. Bővebb
információt az alábbi honlapon találhat: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Az Európai Bizottság is támogatja az érdekcsoportok azon
tevékenységeit, melyekben a közvélemény figyelmét a fenti
intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre irányítják. Az „Intelligens
energia – Európa (2003–2006)” elnevezésű program nagy
segítséget nyújthat az irányelv végrehajtásához. Lásd:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm
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(1) 2002/91/EK irányelv, HL L 1., 2003.1.4.
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az energiateljesítmény
mérése

hhoz, hogy egész Európában
minimumszabványokat lehessen alkalmazni,

szükség van egy, az épületek
energiateljesítményének méréséhez használatos

közös módszer kidolgozására, amelyből világos és
összehasonlítható információt kapunk az épületek valós
energiafelhasználásáról. E módszer figyelembe veszi az
energiafogyasztást ténylegesen befolyásoló összes
tényezőt, valamint típusuk, méretük és rendeltetésük
szerint (lakóépület, hivatal, iskola stb.) osztályozza az
épületeket.

Az épületek energiateljesítményének mérése olyan
kérdésekre is kiterjed, mint a hőszigetelés, a fűtés, 
a légkondicionálás, a természetes szellőzés és a passzív
napenergia (világítás és fűtés).

A pozitív tényezők között szerepelhetnek a fűtés
napenergiával vagy napenergiát használó rendszerek,
távhőellátó rendszerek vagy hővel kapcsolt
villamosenergia-berendezések.

Tekintettel arra, hogy Európában rendkívül szélsőséges
éghajlati viszonyok uralkodnak, az energiateljesítmény
mérésekor az adott terület földrajzi helyzete és
a környezeti viszonyok komoly súllyal esnek latba.

rendszeres ellenőrzés

tagállamok kidolgozzák a kazánok és
a légkondicionáló berendezések (nagyobb
háztartásokban, többlakásos lakóházakban,

kereskedelmi központokban és
közintézményekben) rendszeres ellenőrzésére szolgáló
eljárást, mivel a helytelenül beállított berendezések
túlzott energiafogyasztáshoz és/vagy szén-dioxid-
kibocsátáshoz vezethetnek.

Rendszeres ellenőrzéseknek kell alávetni a nem
megújuló folyékony vagy szilárd tüzelőanyagokat
használó, 20 kW-nál nagyobb effektív névleges
teljesítményű kazánokat is. Az ilyen, 100 kW effektív
névleges teljesítmény feletti kazánokat legalább
kétévente ellenőrzik. Gázkazánok esetében ez az
időszak négy évre bővíthető.

A 15 évesnél régebbi, 20 kW effektív névleges
teljesítménynél nagyobb kapacitású kazánokkal működő
fűtőberendezéseket egyszeri teljes ellenőrzésnek vetik
alá. Ezen ellenőrzés alapján a felhasználók tanácsokat
kaphatnak a kazán kicserélésére és/vagy a fűtési
rendszer módosítására vonatkozóan.

A rendszeres ellenőrzések továbbá valamennyi, 
12 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű
légkondicionáló rendszer esetében is kötelezőek.

az
energiahatékonyságra
vonatkozó igazolás

hhoz, hogy egy-egy épület vagy lakás várható
fenntartási költségeiről az esetleges vevők és

a bérlők jobban tájékozódhassanak, az
értékesítők vagy a háztulajdonosok a jövőben

kötelesek lesznek a legutóbbi energiahatékonyságról
szóló igazolást is átadni számukra.

Az a tény, hogy a vásárlók és a majdani bérlők
tájékozottabbak lesznek az energiafelhasználásról, arra
ösztönzi az építtetőket és a háztulajdonosokat, hogy
épületeiket az alacsonyabb fenntartási költségekért
cserébe energiahatékonyabb berendezésekkel lássák el.

Az energiateljesítményről szóló igazolások
összehasonlításához a nemzeti hatóságok
referenciaértékeket állapítanak meg. Az igazolásoknak
szintén tartalmazniuk kell az energiateljesítmény
javítását célzó javaslatokat.

Az energiateljesítményről szóló igazolásokat az 1000 m2-
nél nagyobb alapterületű és a nagyközönség által
rendszeresen látogatott épületekben ki kell függeszteni,
ezzel is tudatosítva a polgárokban lakóhelyük
energiahatékonyságának kérdését. Szintén ki kell
függeszteni az ajánlott és aktuális beltéri hőmérsékleti
értékeket.

szabványok
alkalmazása

z uniós tagállamok az új építésű és a használt
épületek esetében egyaránt a helyi éghajlati

viszonyok figyelembevételével határozzák meg
és ellenőrzik rendszeresen a minimális

energiateljesítménnyel kapcsolatos szabványokat.

Az energiateljesítmény-szabványok valamennyi, 2006
januárja után elkészülő épületre érvényesek. Sőt az
1000 m2-nél nagyobb alapterületű épületek esetében az
alternatív fűtési és energiaellátó rendszerek teljes körű
megvalósíthatósági felmérését még az építkezés
megkezdése előtt el kell végezni.

A már megépült és 1000 m2-nél nagyobb alapterületű
épületeken újjáépítés vagy helyreállítás esetén szintén el
kell végezni az energiateljesítményt javító műveleteket.
Ezen épületek energiateljesítményét a nemzeti
teljesítményszabványokkal összhangban technikai és
gazdaságossági szempontból a legoptimálisabb szintre
kell fejleszteni.

Bizonyos épületek, pl. a történelmi műemlékek,
templomok, ideiglenes építésű létesítmények,
mezőgazdasági célú épületek és nyaralók kivételt
képezhetnek e szabványok alól.
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