
Nova evropska zakonodaja o varčevanju z energijo

izboljšanje energetskih
lastnosti stavb

skladu z novo direktivo EU (1) o energetski
učinkovitosti stavb, ki jo morajo države članice
prenesti v svojo nacionalno zakonodajo do januarja

2006, se bodo morali gradbeni standardi povsod po
Evropi v veliki meri usmeriti v zmanjševanje porabe energije. To
bo zmanjšalo porabo energije v stavbah vsepovsod po Evropi
brez kakršnih koli velikih dodatnih stroškov, hkrati pa se bo
občutno povečalo udobje uporabnikov. Ti ukrepi, ki se načeloma
nanašajo na vse porabnike energije, so bistvena sestavina
strategije EU za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Kjotskega
protokola. V skladu s to zakonodajo:

• se bo vsepovsod v EU uporabljala skupna metodologija za
izračun energetske učinkovitosti stavb, ki bo upoštevala tudi
lokalne klimatske razmere;

• bodo države članice določile minimalne standarde energetske
učinkovitosti, ki bodo veljali tako za nove stavbe kot tudi za
vse večje prenove obstoječih velikih stavb. Veliko jih bo
zasnovanih na obstoječih ali načrtovanih evropskih
standardih;

• bo sistem energetskega certificiranja stavb lastnikom,
najemnikom in uporabnikom omogočil veliko boljši vpogled v
porabo energije; 

• zaradi preverjanja energetske učinkovitosti in emisij
toplogrednih plinov bodo uvedeni redni pregledi kotlov in
klimatskih sistemov, ki presegajo minimalno velikost.

Raziskave so pokazale, da bi lahko Evropa do leta 2010
privarčevala več kot eno petino sedanje porabe energije, če bi
uvedla strožje standarde za nove stavbe in večje prenove
obstoječih stavb. To bi znatno prispevalo k izpolnjevanju cilja iz
Kjotskega protokola, poleg tega pa ne bi, kar je pomembno, v
ničemer spremenilo našega sedanjega življenjskega sloga.
Doseganje tega potenciala bo seveda odvisno od stopnje
uspešnosti izvajanja direktive.

zmanjševanje porabe
energije v stavbah

ejstvo je, da moramo Evropejci zmanjšati porabo
energije. Naša poraba energije se iz leta v leto
povečuje, z njo pa tudi naša odvisnost od oskrbe z

nafto in plinom iz držav onkraj evropskih meja. Poleg
tega smo se v okviru Kjotskega protokola zavezali, da do
ciljnega obdobja 2008 – 2012 zmanjšamo emisije toplogrednih
plinov za 8 % glede na raven iz leta 1990, kar terja manjšo
porabo naftnih derivatov, zemeljskega plina in premoga.

Leta 2000 je Evropska komisija sprejela Zeleno knjigo, v kateri
je podana strategija za rešitev teh dveh problemov. Kljub temu,
da bo prehod na večjo uporabo domačih obnovljivih virov
energije prispeval k zmanjšanju emisij in uvoza energije, bodo
morali prav vsi porabniki energije vložiti veliko naporov, da
zmanjšajo porabo energije.

Promet in industrija sta sicer velika porabnika energije, a naše
stavbe še vedno porabijo okoli 40 % skupne energije v Evropi.
Naše zahteve po razsvetljavi, ogrevanju, hlajenju in topli vodi v
gospodinjstvih, delovnih prostorih in objektih za prosti čas
presegajo potrebe po energiji v prometu ali industriji.

• Dve tretjini energije, uporabljene v evropskih stavbah, gre na
račun gospodinjstev; gospodinjska poraba je vsako leto
večja, saj se zviševanje življenjskega standarda odraža na
večji uporabi klimatskih in ogrevalnih naprav.

• Kar 10 milijonov kotlov v evropskih gospodinjstvih je starejših
od 20 let. Z njihovo zamenjavo bi privarčevali 5 % energije za
ogrevanje.

• Z uporabo najučinkovitejših sistemov in tehnologij bi lahko
privarčevali 30–50 % energije za razsvetljavo v pisarnah,
poslovnih stavbah in objektih za prosti čas.

• Pričakovano rast porabe energije za klimatizacijo, ki naj bi se
do leta 2020 podvojila, bi lahko prepolovili z uporabo višjih
standardov za opremo.

Generalni direktorat za energijo in promet Evropske komisije oblikuje in
izvaja politiko na teh dveh tesno povezanih področjih. V Zeleni knjigi iz
leta 2000, imenovani »Naproti evropski strategiji za zanesljivo oskrbo z
energijo« (Towards a European strategy for the security of energy supply),
je podana analiza strukturne šibkosti Evrope: poraba energije je vse
večja, EU pa postaja vse bolj odvisna od virov energije onkraj njenih
meja. Istočasno mora EU, če hoče izpolniti obveze, ki izhajajo iz
Kjotskega protokola, zmanjšati emisije toplogrednih plinov. Zelena knjiga
vsebuje predlog strategije za zniževanje porabe energije v Evropi z
zviševanjem energetske učinkovitosti in povečevanjem uporabe
obnovljivih virov energije. Izboljšanje energetskih lastnosti stavb je
ključnega pomena za uspešno uresničevanje te strategije.
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pogled v prihodnost
Države članice morajo prenesti zahteve nove direktive v svoje
nacionalne zakonodaje do januarja leta 2006. V okviru priprav
bodo izvedena redna srečanja državnih uslužbencev in
strokovnjakov, ki si bodo izmenjevali informacije in spodbujali
sodelovanje pri razvoju standardiziranega določanja energetskih
lastnosti stavb in zadevnih norm. Za več informacij glej:
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Evropska komisija bo pomagala interesnim skupinam pri
ozaveščanju o zadevah, povezanih s temi ukrepi. 
Podporo izvajanju direktive bo zagotovil zlasti program
"Inteligentna energija za Evropo" (2003–2006). Glej:
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm
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Evropska komisija
Generalni direktorat za energijo in promet
Enota D.1 – Zakonodajna politika, spodbujanje novih vrst
energije in upravljanje rabe energije
B-1049 Bruselj
TREN-building-directive@cec.eu.int
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(1) Direktiva 2002/91/ES, OJ L 1, 4.1.2003.

stavbe za
prihodnost

evropska
komisija

Generalni direktorat
za energijo in promet

                                    



določanje energetske
učinkovitosti

a uporabo minimalnih zahtev po Evropi bo
oblikovana skupna metodologija za izračun
energetske učinkovitosti stavb, ki bo

zagotavljala zanesljive in primerljive
informacije o dejanski porabi energije v stavbah.
Metodologija naj bi upoštevala vse dejavnike, ki
vplivajo na porabo energije, in razvrstila stavbe glede
na vrsto, velikost in namen (stanovanjske stavbe,
pisarne, šole itn.).

Določanje energetske učinkovitosti stavbe bo zajemalo
dejavnike, kot so: toplotna izolacija, ogrevalni sistem,
klimatski sistem, naravno prezračevanje, kakor tudi
pasivna razsvetljava in toplotni dobitki od sončnega
sevanja.

Pozitivni dejavniki so lahko sistemi za pridobivanje
toplote in električne energije s soncem, daljinski
ogrevalni sistemi in stroji s soproizvodnjo toplote in
električne energije.

Glede na to, da so klimatske razmere po Evropi zelo
različne, bo določanje energetske učinkovitosti v celoti
upoštevalo lokalne razmere in okolje.

redni pregledi

labo nastavljene naprave lahko povzročijo
prekomerno porabo energije in/ali emisije
ogljikovega dioksida. Zato bodo države

članice vzpostavile sistem rednih pregledov
kotlov in klimatskih sistemov v večjih gospodinjstvih,
večstanovanjskih hišah ter v poslovnih in javnih stavbah.

Redni pregledi bodo obvezni za kotle na neobnovljiva
tekoča in trdna goriva z nazivno izhodno močjo nad
20 kW. Kotli z nazivno izhodno močjo nad 100 kW se
bodo pregledovali vsaj vsaki dve leti, medtem ko se
lahko za plinske kotle to obdobje podaljša na štiri leta.

Za ogrevalne sisteme s kotli z nazivno izhodno močjo
nad 20 kW, ki so starejši od 15 let, države članice
določijo potrebne ukrepe za uvedbo enkratnega
pregleda celotnega sistema. Na podlagi tega pregleda
bodo uporabniki dobili nasvete glede morebitnih
zamenjav in/ali sprememb napeljav.

Redni pregledi bodo predpisani tudi za vse klimatske
sisteme z nazivno izhodno močjo nad 12 kW.

energetske izkaznice
stavb

a bi bili potencialni kupci ali najemniki bolje
seznanjeni o pričakovanih obratovalnih
stroških stavbe ali stanovanja, jim bodo

morali prodajalci ali lastniki predložiti nedavno
izdano energetsko izkaznico.

Boljša obveščenost potencialnih kupcev in najemnikov
bo gradbenike in lastnike spodbudila k zmanjševanju
obratovalnih stroškov z uporabo energetsko učinkovitih
tehnologij in zasnov v stavbah.

Nacionalni organi bodo določili referenčne vrednosti, ki
bodo omogočile primerjavo energetskih izkaznic.
Izkaznice morajo vsebovati tudi priporočila za
izboljšanje energetske učinkovitosti.

Zaradi ozaveščanja državljanov o energetski učinkovitosti
v njihovi lokalni skupnosti, bodo morale biti v velikih
stavbah (nad 1 000 m2), ki jih javnost redno obiskuje,
energetske izkaznice nameščene na vidnem mestu.
Prikazane so lahko tudi priporočene in trenutne notranje
temperature v prostorih.

uporaba standardov

ržave članice EU bodo vzpostavile in redno
pregledovale minimalne standarde energetske
učinkovitosti za različne kategorije novih in

obstoječih stavb, ob upoštevanju lokalnih
klimatskih razmer.

Standardi energetske učinkovitosti bodo veljali za vse
nove stavbe, zgrajene od januarja 2006 dalje. Poleg tega
bo za večje stavbe (nad 1 000 m2) pred začetkom
izgradnje potrebno izdelati podrobno oceno izvedljivosti
alternativnih ogrevalnih sistemov in sistemov za oskrbo z
energijo.

Na obstoječih stavbah, večjih od 1 000 m2, bodo morale
biti v primeru večjih prenov ali predelav izvedene tudi
izboljšave njihove energetske učinkovitosti. Njihove
energetske lastnosti je treba izboljšati, kolikor je to
tehnično in gospodarsko izvedljivo, v skladu z
nacionalnimi standardi energetske učinkovitosti.

Določene stavbe, kot so zgodovinski spomeniki, stavbe, ki
se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
začasne stavbe, kmetijske stavbe in poletni počitniški
domovi, so lahko izvzete iz teh standardov.

Z
D

D

S

         


