
Nauji energijos taupymą reglamentuojantys Europos teisės aktai

pastatų energinio
naudingumo gerinimas

aujoji ES direktyva (1) dėl pastatų energinio
naudingumo, kurią valstybės narės turi perkelti į
savo nacionalinę teisę iki 2006 m. sausio,

užtikrins, kad pastatų standartuose visoje Europoje
būtų ypač pabrėžiamas energijos vartojimo mažinimas. Taip
be didelių papildomų išlaidų būtų mažinamas energijos
suvartojimas pastatuose visoje Europoje, o tai suvokus,
vartotojams būtų sukurtos patogesnės sąlygos. Šios, iš
esmės visiems energijos vartotojams skirtos priemonės, yra
labai svarbi ES strategijos, įgyvendinant įsipareigojimus
pagal Kioto protokolą, dalis. Pagal šį teisės aktą:
• atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas, visoje ES bus

taikoma bendra pastatų energinio naudingumo
apskaičiavimo metodika;

• valstybės narės nustatys mažiausius energinio
naudingumo standartus; pastarieji bus taikomi tiek
naujiems pastatams, tiek esamų didelių pastatų
kapitaliniam remontui. Dauguma jų bus paremti
dabartinėmis arba numatomomis Europos normomis;

• pastatų sertifikavimo sistema savininkams, nuomininkams
ir naudotojams akivaizdžiai parodys suvartojamos
energijos kiekį;

• didesni už mažiausius šildymo katilai ir oro
kondicionavimo sistemos bus reguliariai tikrinami, siekiant
nustatyti jų energijos efektyvumą ir šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmetimą.

Tyrimai rodo, kad, taikant griežtesnius standartus naujiems
pastatams ir pastatų kapitaliniam remontui, iki 2010 m.
galima sutaupyti daugiau nei penktadalį dabar suvartojamos
energijos. Tai būtų labai svarus indėlis siekiant Kioto tikslų, o
svarbiausia, nereikėtų keisti gyvenimo būdo. Žinoma, šią
galimybę išnaudosime tik tinkamai įgyvendinę direktyvą.

energijos suvartojimo
pastatuose mažinimas

uropiečiai turi vartoti mažiau energijos.
Kiekvienais metais suvartojame vis daugiau, tad
vis labiau esame priklausomi nuo naftos ir dujų

tiekėjų iš užsienio. Be to, laikydamiesi savo
įsipareigojimų pagal Kioto protokolą iki 2008-2012 m.
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 8 %,
palyginti su 1990 m. lygiu, turime naudoti mažiau naftos,
dujų ir anglių.
2000 m. Europos Komisija priėmė Žaliąją knygą, kurioje
išdėstyta šių dviejų problemų sprendimo strategija. Nors
išmetamųjų teršalų bei energijos importas sumažėtų, jei
buityje būtų pradėta naudoti daugiau atsinaujinančių
energijos šaltinių, visi energijos vartotojai turėtų labai
stengtis mažinti savo suvartojamos energijos kiekį.
Tiek transportas, tiek pramonė yra dideli energijos vartotojai.
Bet pastatuose suvartojama apie 40 % Europoje
suvartojamos energijos. Savo namuose, darbo vietose ir
laisvalaikiui skirtose patalpose tenkindami apšvietimo,
šildymo ir vėsinimo bei karšto vandens poreikius,
sunaudojame daugiau energijos nei transportas ar pramonė.
• Namų ūkiams tenka du trečdaliai Europos pastatuose

suvartojamos energijos; energijos kasmet suvartojama vis
daugiau, nes kylant gyvenimo lygiui, daugiau
naudojamasi oro kondicionavimo ir šildymo sistemomis.

• 10 mln. šildymo katilų europiečių namuose yra senesni
nei 20 metų; juos pakeitus, būtų sutaupyta 5 % šildymui
suvartojamos energijos.

• Pasinaudojus efektyviausiomis sistemomis ir
technologijomis, biuruose, komerciniuose pastatuose ir
laisvalaikiui skirtose patalpose galima sutaupyti 30–50 %
apšvietimui suvartojamos energijos.

• Pusę prognozuojamo didėjančio oro kondicionavimui
reikalingos energijos kiekio, kuris iki 2020 m. padvigubės,
galima būtų sutaupyti naudojantis aukštesnio standarto
įrengimais.

Europos Komisijos Energetikos ir transporto generalinis direktoratas kuria
ir įgyvendina šių glaudžiai susijusių sričių politiką. 2000 m. Žaliojoje
knygoje „Europos energijos tiekimo saugumo strategijos link“
analizuojami Europos struktūriniai trūkumai: energijos suvartojimas
didėja, tuo tarpu ES tampa vis labiau priklausoma nuo išorinių energijos
šaltinių. Tuo pačiu metu, laikydamasi savo įsipareigojimų pagal Kioto
protokolą, ES turi sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą.
Žaliojoje knygoje siūloma strategija – mažinti energijos suvartojimą
Europoje, gerinant energijos efektyvumą ir didinant atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimą. Siekiant sėkmingai įgyvendinti šią
strategiją, labai svarbu pagerinti pastatų energinį naudingumą.
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žingsnis į priekį
Iki 2006 m. sausio valstybės narės į savo nacionalinės
teisės aktus turi perkelti naujosios direktyvos reikalavimus.
Tam rengdamiesi ir todėl reguliariai susitikinėdami,
valstybių pareigūnai ir ekspertai dalysis informacija ir
skatins bendradarbiavimą kuriant standartizuotą pastatų
energinio naudingumo įvertinimo sistemą ir normas.
Daugiau sužinosite apsilankę:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Europos Komisija padės suinteresuotoms šalims skleisti su
šiomis priemonėmis susijusią informaciją. Direktyvą
įgyvendinti ypač padės programa „Protingas energijos
panaudojimas – Europa“ (2003–2006 m.). Žr.:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm

Kreipkitės adresu:
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Skyrius D.1 – Reguliavimo politika ir naujų energijos rūšių
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B-1049 Briuselis
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energinio naudingumo
įvertinimas

iekiant Europoje taikyti minimalius
standartus, bus parengta bendra pastatų
energinio naudingumo įvertinimo metodika

su aiškia ir palyginama informacija apie realų
energijos suvartojimą pastatuose. Joje turėtų būti
atsižvelgta į visus veiksnius, kurie daro įtaką energijos
suvartojimui, o pastatai klasifikuojami pagal jų rūšis,
dydį ir paskirtį: gyvenamieji, biurai, mokyklos ir t. t.

Įvertinant pastato energinį naudingumą bus
atsižvelgiama, pavyzdžiui, į termoizoliaciją, šildymo
sistemą, oro kondicionavimą, natūralų vėdinimą ir
pasyvų saulės apšvietimą bei šildymą saulės šiluma.

Tarp teigiamų veiksnių gali būti šildymo saulės energija
arba elektros energija sistemos, centralizuoto šildymo
sistema bei elektros ir šilumos kogeneracijos – bendros
gamybos – įrenginiai.

Atsižvelgiant į tai, kad visoje Europoje klimato sąlygos
labai skiriasi, vertinant energinį naudingumą bus
visapusiškai atsižvelgta į vietos padėtį ir aplinką.

reguliarūs tikrinimai

alstybės narės sukurs šildymo katilų ir oro
kondicionavimo įrangos reguliarių tikrinimų

didesniuose namų ūkiuose, daugiabučiuose
bei komerciniuose ir viešuose pastatuose

sistemą, nes dėl blogai suderintų įrengimų gali būti
sunaudojama daugiau energijos ir (arba) išskiriama
daugiau anglies dvideginio.

Bus reikalaujama atlikti reguliarius neatsinaujinančiu
skystuoju ar kietuoju kuru kūrenamų šildymo katilų,
kurių galia yra nuo 20 kW, tikrinimus. Katilai, kurių galia
didesnė už 100 kW, turi būti tikrinami bent kartą per
dvejus metus, o dujomis kūrenami katilai gali būti
tikrinami kas ketverius metus.

Šildymo įranga su didesnės negu 20 kW galios ir
senesniais nei 15 metų katilais bus tikrinama per
vienkartinį visos sistemos tikrinimą. Po tokio įvertinimo
bus galima patarti naudotojui dėl katilų galimo
pakeitimo ir (arba) modifikacijų.

Taip pat bus reguliariai tikrinamos visos didesnės nei
12 kW galios oro kondicionavimo sistemos.

energinio naudingumo
sertifikavimas

iekiant geriau informuoti būsimus savininkus
ir nuomininkus apie būsimas pastato ar buto
eksploatacines išlaidas, pardavėjai ar

šeimininkai turės jiems pateikti galiojantį
energinio naudingumo sertifikatą.

Geresnis pirkėjų ir būsimų nuomininkų informuotumas
labiau skatins statybininkus ir šeimininkus savo
pastatuose diegti eksploatacines išlaidas mažinančias
bei energijos vartojimo požiūriu ekonomiškas
technologijas ir dizainą.

Nacionalinės valdžios institucijos nustatys kontrolinius
dydžius – taip atsiras galimybė palyginti energinio
naudingumo sertifikatus. Prie sertifikatų galės būti
pridedamos rekomendacijos energiniam naudingumui
pagerinti.

Energinio naudingumo sertifikatai turės būti iškabinti
dideliuose (daugiau nei 1 000 m2) pastatuose, kuriuose
reguliariai lankosi žmonės, taip supažindinant piliečius
su jų vietos bendruomenės energijos efektyvumo
klausimais. Taip pat gali būti nurodoma
rekomenduojama ir faktinė vidaus temperatūra.

standartų taikymas

S valstybės narės nustatys ir reguliariai
peržiūrės minimalius energinio naudingumo
standartus, atsižvelgdamos į vietovės klimato

sąlygas, skirtingas tiek naujų, tiek esamų pastatų
kategorijas.

Energinio naudingumo standartai bus taikomi visiems nuo
2006 m. sausio statomiems naujiems pastatams. Be to,
prieš pradedant didesnių (daugiau nei 1 000 m2) pastatų
statybas, reikės atlikti alternatyvių šildymo ir energijos
tiekimo sistemų diegimo įvairiapusį pagrindimą.

Didesnių nei 1 000 m2 esamų pastatų energinis
naudingumas bus didinamas, atliekant jų kapitalinį
remontą ar renovaciją. Jų energinis naudingumas turėtų
būti didinamas tiek, kiek techniškai ir ekonomiškai leidžia
nacionaliniai naudingumo standartai.

Šių standartų galima bus netaikyti tam tikriems pastatams,
pavyzdžiui, istoriniams paminklams, garbinimo ar maldos
namams, laikiniems pastatams, žemės ūkio pastatams ir
vasarnamiams.
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