
Jauni Eiropas tiesību akti enerģijas taupīšanai

ēku energoapsaimniekojuma
uzlabošana

aunā ES direktīva (1) par ēku
energoapsaimniekojumu, kas dalībvalstīm
jāiekļauj to tiesību aktos līdz 2006. gada janvārim,

nodrošinās, ka būvnormatīvos visā Eiropā tiks
pievērsta liela uzmanība enerģijas patēriņa samazināšanai.
Tas ļaus samazināt enerģijas izmantošanu ēkās visā Eiropā
bez lielām papildu izmaksām, vienlaicīgi manāmi palielinot
lietotāju komfortu. Šie pasākumi ir vērsti uz visiem enerģijas
patērētājiem, un tie ir svarīga sastāvdaļa ES stratēģijā, lai
izpildītu Kioto protokola prasības. Saskaņā ar šo direktīvu: 
• visā ES tiks piemērota vienota ēkas energo-

apsaimniekojuma aprēķina metodika, ņemot vērā vietējos
klimatiskos apstākļus;

• dalībvalstis noteiks energoapsaimniekojuma  minimālās
prasības, kuras piemēros gan jaunbūvēm, gan esošajām
lielajām  ēkām, kurās notiek nozīmīgi atjaunošanas darbi.
Daudzu standartu pamatā būs esošās vai plānotās Eiropas
normas;

• ēku sertifikācijas sistēma sniegs īpašniekiem, īrniekiem un
lietotājiem skaidru priekšstatu par enerģijas patēriņu; 

• tiks regulāri pārbaudīti boileri un gaisa kondicionēšanas
sistēmas, kuru jauda pārsniedz minimālo, lai pārliecinātos
par to energoapsaimniekojuma un siltumnīcas efektu
izraisošo gāzu emisiju lielumu.

Pētījumi liecina, ka līdz 2010. gadam varētu ietaupīt vairāk
nekā vienu piektdaļu no pašreizējā enerģijas patēriņa,
piemērojot stingrākus standartus jaunbūvēm un ēkām, kurās
tiek veikti nozīmīgi atjaunošanas darbi. Tas ļautu ievērojami
pietuvināties Kioto protokola prasību izpildei un, kas ir ne
mazāk svarīgi, neprasītu nekādas izmaiņas mūsu
dzīvesveidā. Šā potenciāla īstenošana noteikti būs atkarīga
no tā, cik veiksmīgi tiks ieviesta direktīva

enerģijas lietojuma
samazināšana ēkās

iropiešiem būtu jālieto mazāk enerģijas.  Mūsu
enerģijas patēriņš aug ik gadu, un mēs kļūstam
arvien atkarīgāki no naftas un gāzes piegādes no

ārzemēm. Arī mūsu saistības saskaņā ar Kioto
protokolu – samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu
emisijas līdz 2008.-2012. gadam par 8 % no 1990. gada
apjoma – liek mums samazināt naftas, gāzes un ogļu
lietošanu.
2000. gadā Eiropas Komisija pieņēma Zaļo grāmatu, kurā ir
izklāstīta stratēģija šo divu problēmu risināšanai. Lai gan
pāreja uz lielāku vietējo neizsīkstošo enerģijas avotu
izmantošanu palīdzēs samazināt emisijas un enerģijas
ievedumus, visiem enerģijas patērētājiem ir jāpieliek lielas
pūles, lai samazinātu savu enerģijas patēriņu.
Liels enerģijas patēriņš ir transporta un rūpniecības nozarēs.
Taču enerģijas patēriņš mūsu ēkās veido aptuveni 40 % no
Eiropas enerģijas patēriņa. Mūsu prasības pēc
apgaismojuma, apkures un dzesēšanas, kā arī karstā ūdens
mūsu mājokļos, darbavietās un izklaides vietās rada lielāku
enerģijas patēriņu nekā transporta vai rūpniecības nozarē.
• Divas trešdaļas no Eiropas ēkās izmantotās enerģijas

patērē mājsaimniecības; to enerģijas patēriņš ik gadu
palielinās, jo augošā dzīves līmeņa rezultātā tiek plašāk
izmantotas gaisa kondicionēšanas un apkures sistēmas.

• 10 miljoni boileru eiropiešu mājokļos ir vairāk nekā 20
gadus veci; to nomaiņa ļautu ietaupīt 5 % enerģijas, kas
tiek patērēta apkurei.

• 30 līdz 50 % apgaismojumam patērētās enerģijas varētu
ietaupīt birojos, tirdzniecības ēkās un izklaides vietās,
izmantojot efektīvākas sistēmas un tehnoloģijas.

• Līdz 2020. gadam divreiz palielināsies gaisa
kondicionēšanai lietotās enerģijas patēriņš, un pusi no
prognozētā pieauguma varētu ietaupīt, ieviešot augstākus
standartus aprīkojumam.

Eiropas Komisijas Enerģijas un transporta ģenerāldirektorāts izstrādā un
ievieš politiku šajās cieši saistītajās jomās. 2000. gada ZaĮajā grāmatā
“CeĮā uz Eiropas stratēģiju drošai energoapgādei” tika analizēti Eiropas
strukturālie trūkumi: enerģijas patēriņš pieaug, tai pat laikā ES kĮūst arvien
atkarīgāka no ārējiem enerģijas avotiem. Vienlaicīgi, lai izpildītu Kioto
protokola prasības, ES ir jāsamazina tās siltumnīcas efektu izraisošo gāzu
emisijas. ZaĮajā grāmatā ir piedāvāta stratēģija enerģijas patēriņa
samazināšanai Eiropā, uzlabojot energoefektivitāti un palielinot
neizsīkstošo enerģijas avotu izmantošanu. Ēku energoefektivitātes
paaugstināšana ir Įoti svarīga šīs stratēģijas veiksmīgai īstenošanai.
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turpmākā virzība
Dalībvalstīm ir jāiekļauj jaunās direktīvas prasības savos
tiesību aktos līdz 2006. gada janvārim. Gatavojoties to
īstenot, valstu amatpersonas un speciālisti regulāri tiksies, lai
dalītos ar informāciju un veicinātu sadarbību vienotu ēku
energoapsaimniekojuma procedūru un normu izstrādē.
Sīkāka informācija: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Eiropas Komisija palīdzēs ieinteresētām personām uzlabot
sabiedrības informētību par jautājumiem, kas ir saistīti ar
šiem pasākumiem. Programmas „Saprātīga enerģija – Eiropā
2003-2006” („Intelligent energy – Europe 2003 – 2006”)
izmantošana ir īpaši paredzēta, lai sniegtu atbalstu direktīvas
īstenošanā. Sk.:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm

Kontakti:
Eiropas Komisija 
Enerģijas un transporta ģenerāldirektorāts
Nodaļa D.1 – Regulēšanas politika, jaunu enerģijas avotu un
pieprasījuma pārvaldības veicināšana
B-1049 Brisele
TREN-building-directive@cec.eu.int
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(1) Direktīva 2002/91/EK, OV L 1, 4.1.2003.
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energoapsaimniekojuma
mērījumi

ai piemērotu minimālās prasības visā Eiropā,
tiks izstrādāta kopēja metodika ēku
energoapsaimniekojuma mērījumiem,

nodrošinot skaidru un salīdzināmu informāciju
par faktisko enerģijas patēriņu ēkās. Tajā jābūt ņemtiem
vērā visiem faktoriem, kas ietekmē enerģijas patēriņu,
un jāsagrupē ēkas atbilstīgi to tipam, izmēram un
lietojumam: dzīvojamās ēkas, biroji, skolas utt.

Ēkas energoapsaimniekojuma mērījumi aptvers tādus
aspektus kā siltumizolācija, apkures sistēma, gaisa
kondicionēšana, dabīga ventilācija, kā arī saules
radītais dabīgais apgaismojums un siltums.

Pozitīvi faktori var ietvert saules enerģijas sistēmas
apkurei vai elektroenerģijai, centrālapkuri un
kombinētās siltuma un elektroenerģijas iekārtas.

Ņemot vērā, ka visā Eiropā klimatiskie apstākļi ir ļoti
dažādi, energoapsaimniekojuma mērījumos pilnībā tiks
ņemta vērā vietējā situācija un vide.

regulāra pārbaude

alībvalstis izveidos sistēmu, lai regulāri
pārbaudītu boilerus un gaisa

kondicionēšanas iekārtas lielākās
mājsaimniecībās, vairākģimeņu mājās, kā arī

tirdzniecības un sabiedriskajās ēkās, jo slikti
noregulētas iekārtas var izraisīt pārmērīgu enerģijas
patēriņu un/vai oglekļa dioksīda emisijas.

Tiks ieviestas regulāras to boileru pārbaudes, kuros
izmanto neatjaunināmu šķidrumu un cieto kurināmo un
kuru lietderīgā nominālā jauda ir lielāka par 20 kW.
Boileri ar jaudu virs 100 kW ir jāpārbauda vismaz reizi
divos gados, bet ar gāzi kurināmos boilerus var
pārbaudīt ik pēc četriem gadiem.

Apkures iekārtām, kuru jauda pārsniedz 20 kW un kuras
ir vecākas par 15 gadiem, tiks veikta vienreizēja pilnas
sistēmas pārbaude. Šādas pārbaudes rezultātā lietotājs
saņems ieteikumus par iekārtu iespējamo nomaiņu
un/vai pārveidojumiem.

Regulāras pārbaudes būs vajadzīgas arī visām gaisa
kondicionēšanas sistēmām, kuru jauda pārsniedz 12 kW.

energoapsaimniekojuma
sertifikāts

ai potenciālie īpašnieki vai īrnieki būtu labāk
informēti par gaidāmajām ēkas vai dzīvokļa
ekspluatācijas izmaksām, pārdevējiem vai

saimniekiem būs tiem jāuzrāda nesen izdots
energoapsaimniekojuma sertifikāts.

Ja pircēji un iespējamie īrnieki būs labāk informēti,
būvniekiem un saimniekiem būs lielāka motivācija
ieviest ēkās energoefektīvas tehnoloģijas un
konstrukcijas, tādējādi samazinot ekspluatācijas
izdevumus. 

Valstu varas iestādes ietvers atsauces vērtības, lai būtu
iespējams salīdzināt energoapsaimniekojuma
sertifikātus. Sertifikātos jāiekļauj arī ieteikumi
energoapsaimniekojuma paaugstināšanai.

Liela izmēra ēkās (virs 1 000 m2), kuras regulāri apmeklē
cilvēki, energoapsaimniekojuma sertifikātiem jābūt
novietotiem redzamā vietā, lai veicinātu cilvēku izpratni
par energoapsaimniekojumu viņu dzīvojamā rajonā. Var
redzamā vietā novietot arī norādes uz ieteicamo un
faktisko telpu iekšējo temperatūru.

standartu piemērošana

S dalībvalstis noteiks un regulāri pārskatīs
minimālās energoapsaimniekojuma prasības,
ņemot vērā vietējos klimatiskos apstākļus

dažādām jaunbūvju un esošo ēku kategorijām.

Energoapsaimniekojuma standarti attieksies uz visām
jaunbūvēm, kas uzceltas pēc 2006. gada janvāra. Turklāt,
pirms būvdarbu sākuma liela izmēra ēkām (virs 1 000 m2)
obligāti jāveic pilna alternatīvo apkures un energoapgādes
sistēmu izmantošanas iespēju izpēte.

Esošajās ēkās, kuru platība pārsniedz 1 000 m2, būs jāveic
energoapsaimniekojuma uzlabojumi, kad šādās ēkās tiks
veikti nozīmīgi remonta vai atjaunošanas darbi. To
energoapsaimniekojums ir jāuzlabo, ciktāl tehniski un
ekonomiski iespējams, saskaņā ar valsts
energoapsaimniekojuma  prasībām.

Prasības varētu nepiemērot dažām būvju kategorijām,
tādām kā vēsturiskie pieminekļi, kulta vietas, pagaidu
ēkas, lauksaimnieciskās ēkas un vasaras atpūtas mājas.
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