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zlepšovanie energetickej
hospodárnosti budov

ová smernica EÚ (1) týkajúca sa energetickej
hospodárnosti budov, ktorú musia členské štáty
zahrnúť do národnej legislatívy do januára 2006,

zabezpečí, že štandardy v európskom stavebníctve
budú klásť väčší dôraz na minimalizáciu spotreby energie. To
zníži využívanie energie v budovách v celej Európe bez potreby
dodatočných obrovských výdavkov. Zároveň sa viditeľne zvýši
pohodlie užívateľov budov. Tieto opatrenia, zamerané hlavne na
všetkých spotrebiteľov energie, predstavujú podstatnú časť
stratégie EÚ na dosiahnutie záväzkov Kjótskeho protokolu. 
Na základe tejto legislatívy:

• sa v celej EÚ bude uplatňovať spoločná metodika na výpočet
energetickej hospodárnosti budovy s ohľadom na miestne
klimatické podmienky;

• minimálne štandardy energetickej hospodárnosti budú
určovať členské štáty a budú sa uplatňovať pre nové budovy,
ako aj pri renovácii existujúcich veľkých budov. Mnohé
štandardy budú vychádzať z existujúcich alebo
pripravovaných európskych noriem;

• systém certifikácie budov vo väčšej miere zviditeľní úroveň
spotreby energie pre majiteľov, nájomcov alebo užívateľov;

• kotly a klimatizačné systémy, ktorých miery prekročia
minimálnu veľkosť, sa budú pravidelne kontrolovať, aby sa
overila ich energetická účinnosť a  emisie skleníkových
plynov.

Výskumy dokázali, že do roku 2010 by sa mohla ušetriť viac ako
jedna pätina súčasnej spotreby energie zavedením prísnejších
štandardov pre nové budovy a pre budovy v renovácii.
Predstavuje to značný prínos pre plnenie Kjótskeho cieľa 
a neboli by kladené žiadne výrazné nároky na zmenu nášho
spôsobu života. Realizácia  tohto potenciálu však závisí od miery
efektívnej implementácie novej smernice.

znižovanie využívania
energie v budovách

urópania musia používať menej energie. Naša
spotreba každoročne narastá a my sme čoraz viac
závislí na dodávkach ropy a plynu pochádzajúcich

spoza hraníc EÚ. Naše záväzky do r. 2008 – 12 na
základe Kjótskeho protokolu, ktoré predstavujú zníženie
skleníkových emisií o 8 % v porovnaní s rokom 1990, si
vyžadujú od nás používať menej ropy, plynu a uhlia.

Európska komisia prijala v roku 2000 Zelenú knihu, v ktorej
vytýčila stratégiu smerujúcu k dvom vyššie uvedeným
problémom. Aj ked’ obrat smerom k väčšiemu využívaniu
domácich obnoviteľných zdrojov energie pomôže znížiť emisie 
a dovoz energií, všetci spotrebitelia energie by mali vynaložiť
veľké úsilie na zníženie využívania energie.

Doprava a priemysel predstavujú dve sféry veľkých
spotrebiteľov energie. Naše budovy predstavujú približne 40 %
spotreby energie v Európe. Naša potreba na osvetľovanie,
vykurovanie a chladenie a na teplú úžitkovú vodu 
v domácnostiach, na pracoviskách a v zariadeniach voľného
času konzumuje viac energie ako doprava alebo priemysel.

• Dve tretiny energie, ktorá sa využíva v európskych budovách,
predstavujú energiu pre domácnosti, ktorých spotreba
každoročne narastá v súvislosti so zvyšovaním životných
štandardov. To sa odráža vo väčšom využívaní klimatizačných
a vykurovacích systémov.

• 10 miliónov kotlov v európskych domoch je viac ako 20 rokov
starých. Ich výmena za nové by pomohla ušetriť 5 % energie
využívanej na vykurovanie.

• 30 – 50 % energie určenej na osvetľovanie by sa mohlo
ušetriť v kanceláriách, obchodných budovách a zariadeniach
voľného času tým, že by sa využívali najúčinnejšie systémy
a technológie.

• Polovica z plánovaného zvýšenia energie potrebnej na
klimatizáciu – do roku 2020 sa očakáva zdvojnásobenie – by
sa mohla ušetriť využívaním vyšších štandardov
klimatizačných zariadení.

Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu Európskej komisie sa
venuje rozvoju a implementácii politiky v týchto dvoch oblastiach, ktoré
navzájom úzko súvisia. Zelená kniha z roku 2000 s názvom „Smerom 
k európskej stratégii bezpečnosti dodávky energie“ analyzuje
štrukturálne slabé miesta Európy: stúpajúca spotreba energie, čím sa EÚ
stáva stále viac závislá na vonkajších energetických zdrojoch. Zároveň,
aby EÚ mohla rešpektovať záväzky prijaté v rámci Kjótskeho protokolu,
musí znížiť produkciu skleníkových plynov. Zelená kniha navrhuje
stratégiu na znížene spotreby energie v Európe – prostredníctvom
zlepšenia energetickej účinnosti a zvýšením využívania obnoviteľných
zdrojov energie. Ak sa má táto stratégia úspešne implementovať, musí sa
nevyhnutne zlepšiť energetická hospodárnosť budov.
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cesta vpred
členské štáty musia do národnej legislatívy zapracovať
požiadavky stanovené v novej smernici do januára 2006. Pri
príprave na tento krok sa budú pravidelne stretávať zástupcovia
jednotlivých štátov a odborníci, aby sa podelili o informácie 
a podporili spoluprácu pri zavádzaní opatrení na
štandardizovanú energetickú hospodárnosť a normy pre
budovy. Viac informácií získate na adrese: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Európska komisia bude asistovať pri zvyšovaní povedomia
zainteresovaných osôb v oblastiach týkajúcich sa spomínaných
opatrení. Podporu pre implementáciu novej smernice poskytne
predovšetkým program „Inteligentná energia – Európa“ (2003 –
2006). 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm

Kontakt:
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu
Útvar D.1 - Regulačná politika a podpora nových energií a
riadenie spotreby
B - 1049 Brusel
TREN-building-directive@cec.eu.int
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(1) Smernica (ES) 2002/91, Ú. v . EÚ L 1, 4.1.2003.
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Meranie energetickej
hospodárnosti

by sa v celej Európe uplatňovali minimálne
štandardy, bude vyvinutá spoločná metodika
merania energetickej hospodárnosti budov,

ktorá poskytne prehľadné a porovnávateľné
informácie o skutočnom využívaní energie v budovách.
Mala by zvažovať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú
spotrebu energie, budovy bude klasifikovať podľa ich
typu, veľkosti a využitia: obytné budovy, administratívne
budovy, školy atd’.

Meranie energetickej hospodárnosti budovy bude
zahŕňať aspekty ako tepelná izolácia, vykurovací
systém, klimatizácia, prirodzená ventilácia a pasívne
osvetľovanie a vyhrievanie slnkom.

Pozitívne faktory môžu zahŕňať solárne vykurovacie
alebo elektrické systémy, diaľkové vykurovanie 
a inštalácie s kombináciou tepla a energie.

Ked’že pre Európu sú charakteristické rôzne klimatické
podmienky, pri meraní energetickej hospodárnosti sa
bude v plnej miere zohľadňovať miestna klimatická
situácia a prostredie.

pravidelná kontrola

lenské štáty zavedú systém pravidelnej
kontroly kotlov a klimatizačných zariadení - 

vo väčších domácnostiach, viacbytových
domoch, v obchodných a verejných budovách,

pretože zle nastavené zariadenia môžu byť príčinou
nadmernej spotreby energie a/alebo nadmernej tvorby
emisií oxidu uhličitého.

Pravidelné kontroly sa budú vyžadovať pri kotloch, ktoré
obsahujú neobnoviteľné kvapalné a pevné palivo 
a ktorých výkon je vyšší ako 20 kW. Kotly tohto typu 
s výkonom vyšším ako 100 kW sa musia kontrolovať
najmenej každé dva roky. Plynové kotly sa budú
kontrolovať každé štyri roky.

Vykurovacie zariadenia, ktoré majú výkon vyšší ako
20 kW a ktoré sú staršie ako 15 rokov, budú predmetom
individuálnej špeciálnej kontroly zameranej na celý
systém. Takáto kontrola umožní užívateľovi zvážiť
možnosť prípadného vymenenia a/alebo úpravy
inštalácie zariadenia.

Pravidelné kontroly sa budú vyžadovať aj pri všetkých
klimatizačných systémoch s výkonom nad 12 kW.

certifikácia energetickej
účinnosti 

by boli potenciálni majitelia a nájomníci
lepšie informovaní o predpokladaných
prevádzkových nákladoch na budovu alebo

byt, predajcovia a prenajímatelia im budú
musieť predložiť platný energetický certifikát.

Ked’ budú kupujúci a potenciálni nájomníci lepšie
informovaní, stavitelia a prenajímatelia budú mať väčšiu
snahu uplatňovať vo svojich budovách energeticky
účinné technológie a dizajn, čo sa prejaví na nižších
prevádzkových nákladoch.

štátne orgány budú zverejňovať príslušné referenčné
hodnoty, aby umožnili porovnanie energetických
certifikátov. Certifikáty musia tiež obsahovať
odporúčania na zlepšenie energetickej hospodárnosti.

Energetické certifikáty bude treba umiestniť na
viditeľnom mieste vo veľkých budovách (nad 1 000 m2),
ktoré pravidelne navštevuje verejnosť, aby sa medzi
obyvateľmi zvýšilo povedomie o problematike
energetickej účinnosti v ich miestnej komunite.
Odporúčanú a aktuálnu teplotu vo vnútri budovy možno
tiež umiestniť na viditeľné miesto.

uplatňovanie štandardov

lenské štáty EÚ stanovia a budú pravidelne
dozerať na minimálne štandardy energetickej

hospodárnosti pre rôzne kategórie nových aj
existujúcich budov, so zreteľom na miestne

klimatické podmienky.

štandardy energetickej hospodárnosti sa budú uplatňovať
na všetky nové budovy od januára 2006. Ďalej pri väčších
budovách (nad 1 000 m2) bude potrebné pred začiatkom
výstavby posúdiť realizovateľnosť alternatívnych
vykurovacích systémov a systémov na zásobovanie
energiou.

Na existujúce budovy s plochou väčšou ako 1 000 m2 sa
tiež bude vzťahovať zvyšovanie energetickej
hospodárnosti, a to v prípadoch, ked’ na nich budú
prebiehať rozsiahlejšie úpravy alebo renovácie. Ich
energetická hospodárnosť by mala byť zvýšená v čo
najväčšej možnej miere z hľadiska technického aj
ekonomického, v súlade s vnútroštátnymi štandardmi
hospodárnosti.

Na niektoré budovy, ako napr. historické pamiatky, miesta
pre bohoslužby, dočasné budovy, poľnohospodárske
budovy a letné obydlia’ sa môže vzťahovať výnimka z
týchto štandardov.
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