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Energetická hospodárnosť budov: nové európske
pravidlá
 
Zlepšovaním energetickej hospodárnosti budov môžeme znížiť nielen účty za
vykurovanie ale aj emisie skleníkových plynov. Ako? Viac sa dozviete v našom videu.
 
Podľa súčasných pravidiel by mali všetky nové budovy postavené od roku 2021 používať
takmer nulové alebo veľmi nízke množstvo energie na vykurovanie, chladenie a zohrievanie
vody. Pravidlá taktiež zavádzajú energetickú certifikáciu budov, aby si záujemcovia o kúpu
alebo prenájom nehnuteľnosti vedeli porovnať ich energetickú hospodárnosť. Táto úprava
pravidiel je súčasťou snahy EÚ o "čistejšiu energiu". 
 
 
 
V apríli 2018 Európsky parlament odhlasoval novelu týchto pravidiel, na ktorej sa už poslanci
predbežne dohodli s ministrami členských štátov Rade EÚ.
 
Smernica o energetickej hospodárnosti budov bude zmenená nasledovne:
 

členské štáty budú musieť pripraviť národné dlhodobé stratégie na renovácie budov
tak, aby do roku 2050 všetky budovy využívali minimum energie na prevádzku,
 
podpora využívania inteligentných technológií na zníženie spotreby energie,
 
na parkoviskách a v garážach nových budov bude povinné inštalovať dobíjacie
miesta pre elektrické vozidlá.
 

 
 
„Týmito pravidlami sme dali členským štátom nástroje na to, ako môžu urobiť byty a domy do
budúcnosti energeticky menej náročné," vysvetľuje spravodajca Bendt Bendtsen (EPP,
Dánsko). 
 
 
 
 
Aktivity EÚ v oblasti čistejšej energie sa zameriavajú aj na obnoviteľné zdroje energie a
energetickú účinnosť elektrických zariadení.
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http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20180109STO91387/co-robi-europsky-parlament-pre-cistejsiu-energiu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20171124STO88813/energia-z-obnovitelnych-zdrojov-v-eu-a-na-slovensku
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20171124STO88813
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/economy/20160613STO31954/prehladnejsie-energeticke-stitky


40%
energie  spotrebovanej  v  členských  štátoch  sa  spotrebuje  na
vykurovanie a ochladzovanie budov, pričom 75% všetkých budov je
energeticky nehospodárnych.

Odkazy
Tlačová správa

Štúdie od parlamentného think-tanku (anglicky)
Legislatívny proces EÚ: Zlepšenie energetického hospodárania v budovách (19. marec 2018)
Energetické hospodárenie v budovách: budú v budúcnosti fungovať s takmer nulovým využitím
energie? (Máj 2016)

Video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/better-energy-performance-for-buildings
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180411IPR01516/smarter-and-more-energy-efficient-buildings-in-the-eu-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf

