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Директивата за енергетски карактеристики на згради, носи големи
промени за сите учесници во дизајнот и изградбата на стамбените
објекти. Директивата е донесена на крајот на 2002 година, ја усвои
Европскиот парламент, кој има јасно изречена обврска за заштеда
на енергија во зградите на ЕУ како и земјите кандидати. Новите
земји-членки на ЕУ мораше Директивата да ја интегрираат во
нивното законодавство до 4 јануари 2006 година. Директива со
воведните објаснувања, содржи 17 члена и прилози кои вклучуваат
општа рамка за пресметка на енергетските карактеристики на
зградите. Главните причини за донесувањето на оваа важна
директивата ја нагласуваат потребата за рационално користење
на природните ресурси, односно на фосилните горива, кои се
клучни извори на енергија, но главните извори на зголемените
емисиите на јаглерод диоксид.

Енергетската ефикасност е
важен дел од политичките
стратегии и мерки за
исполнување на обврските
според Протоколот од Кјото ,и
треба да бидат вклучени во
секој политички концепт на
поединечните држави.
Со оглед на тоа зградите
трошат повеќе од 40 % од
вкупната потрошувачка на
енергија, а со тоа вкупната
потрошувачка постојано расте
, мерките за енергетска
ефикасност треба да се
фокусира првенствено на
градежниот сектор .

•

Тоа посочува дека новите згради мора да ги
исполнуваат минималните барања за
перформансите на енергија , и сметаат дека
треба да се користат алтернативните
енергетски системи. Реновирање на
постојните објекти треба да опфати преземање
на мерки за зголемување на енергетската
ефикасност, и во однос на секторот на
постоечките згради тука се бара најголемиот
потенцијал за заштеда на енергија. Процесот
на сертификација може да биде поддржана од
страна на програми кои им овозможуваат
еднаков пристап за подобрување на
перформансите на енергија; може да се
засноваат договори помеѓу организацијата и
непристрасни тела назначени од страна на
земјите-членки за вршење на сертификацијата
и контрола на истата. Проектот мора да биде
предмет на надзор и контрола на државaта, но
, исто така, треба да овозможи примена на
стимулативен систем . Јавните згради мора да
бидат модел во однос на животната средина и
енергија и затоа се предмет на редовна
енергетска сертификација.

• Првите два члена го опишува опсегот на Директивата и
релевантните услови, третиот член зборува за формирање на
методологијата за пресметка на енергетските карактеристики на
зградите , додека четвртиот член воведува обврска за
минималните барања и обезбедува можности за исклучоци во
одредени категории на објекти. Петтиот и шестиот член
зборуваат за минималните барања за енергетска ефикасност за
нови и постојни објекти.
• Седмиот член воведува енергетска сертификација на зградите
за време на изградбата , продажба или закуп на зградата.
• Осмиот член од Директивата воведува задолжителни контрола
на парните котли и деветтиот член законски контрола на
системите за климатизација.
• Десеттиот член од Директивата воведува обврска да обезбеди
независни професионални квалификувани и / или овластен
персонал за енергетска сертификација и контрола на системи
во зградите.

Директивата 2002/91/EC воведува пет основни елементи:
1. Воспоставување на општа рамка за методологија
за пресметка на енергетските карактеристики на
згради ;
2. Примена на минималните барања за енергетска
ефикасност за нови згради ;
3. Примена на минималните барања за енергетска
ефикасност за постоечките објекти , кога има
голема реконструкција ( корисна површина повеќе
од 1000 m2 ) ;
4. Енергетска сертификација на згради;
5. Редовна инспекција на котлите и системите за
климатизација во згради.

Методологијата за пресметка на енергетските карактеристики
на згради во согласност со Директивата вклучува:
 Термални перформанси на надворешноста (обвивката) и
внатрешните структурни делови на зградата;
 Системи за греење и топла вода ;
 Системи за климатизација ;
 Системи за вентилација ;
 Инсталирани системи за осветлување ;
 Позицијата и ориентацијата на згради, вклучувајќи
отворени климатски услови;
 Пасивни соларни системи и уреди за заштита од
сонцето ;
 Природна вентилација ;
 Климатски услови во внатрешноста на зградата .

При дизајнирање на нови и реконструкција на постоечките
објекти поголеми од 1000 м2 е потребно да се разгледаат
можностите за имплементација на следниве системи :
 Активни сончеви системи и други системи за
производство на топлина и електрична енергија врз
основа на обновливи извори на енергија;
 Производство на топлина и електрична енергија со
когенерација (комбинирано производство) ;
 Далечински систем на управување или централно греење
и ладење ;
 Топлински пумпи ;
 Природна светлина .

При дизајнирање на нови и реконструкција на
постоечките објекти поголеми од 1000 м2 е потребно
да се разгледаат можностите за имплементација на
следниве системи :
 Активно сончеви системи и други системи за
производство на топлина и електрична енергија врз
основа на обновливи извори на енергија;
 Производство на топлина и електрична енергија со
когенерација (комбинирано производство) ;
 Далечински систем на упоравување или блок греење
и ладење ;
 Топлински пумпи ;
 Природна светлина .

За пресметување на зградата, таа треба да се
класифицира во категории според нивната намена , како
што се:
 семејни куќи со различни начини на градење
 Блокови на згради;
 комерцијални објекти ;
 образовните објекти;
 болници ;
 Хотели и ресторани ;
 спортски објекти ;
 Градење на големо и мало
 други видови на објекти кај кои енергијата се троши

Директивата воведува сертификат за енергетска ефикасност на згради кои мора да бидат
достапни до потенцијалните купувачот или закупец на објектот , а неговата важност не може
да биде подолг од 10 години.
Сертификатот содржи опис на актуелната ситуација на користењето на енергијата со
нумерички показатели на количина на енергија што всушност ке се троши или е проценета за
да се задоволат различни потреби поврзани со стандардизирани употреби на зградата, кои
може да вклучуваат , меѓу другото , греење, ладење , вентилација , топла вода и осветлување.

ГЛАВНА ЦЕЛ - Згради со помалку потрошувачка, и поголема енергетска
ефикасност , да добијат поголема вредност на пазарот на недвижности.
Сертификација промовира добро управување со енергијата и рехабилитација на постојните
објекти, со што се овозможува обновување на дополнителни трошоци преку вкупните заштеди
на енергија.
Сертификатот за енергетски карактеристики на згради мора да вклучува референтни
вредности како што се правни стандарди и критериуми со цел потрошувачите да направат
споредба и процена на енергетските карактеристики на зградите. Сертификацијата треба да
биде придружена со препораки за зголемување на енергетската ефикасност. Таа служи само
како информација, секое правно дејство или други ефекти на сертификатот се утврдуваат во
соодветните земји . Во исто време, енергетската сертификација е силна маркетиншка алатка
за промовирање на енергетската ефикасност и нискоенергетските објекти и да се постигне
повисока удобност во животот и престој во зградите. Енергетската сертификација на зградите
обезбедува транспарентни податоци за потрошувачката на енергија во зградите на пазарот ,
енергетска ефикасност идентификувана како знак на квалитет, ги охрабува инвестициите во
нови и иновативни концепти и технологии, охрабрува употребата на алтернативни системи за
снабдување на енергија во зградите , на пазарот за нови ниско-енергетски објекти и
модернизација на постоечките згради, и придонесува за намалување на потрошувачката на
енергија и заштита на животната средина .

Земјите-членки и земјите-кандидати мора да воведат задолжително инспекција на котлите
со користење на фосилни горива со моќност од 20 kW до 100 kW. Котлите со моќ поголема
од 100 kW ќе биде контролирани на секои две години . За гасните котли тој период може да
биде продолжен до четири години. Ако котелот е постар од 15 години, треба инспекција на
целиот систем. Барањата се применуваат на постоечки згради со корисна површина над
1000 м2 , во случај на големо реновирање .
Исто така, со цел да се намали потрошувачката на енергија и намалување на емисиите на
CO 2 , земјите-членки ги контролираат системите за ладење со моќност поголема од 12
kW.
Инспекцијата вклучува оценка на ефикасноста на клима-уредите.
Земјите-членки обезбедуваат дека сите наведени инспекции и енергетски контроли
(ревизии) се вршат од страна на независни експерти за енергија.
Државите кај кои ја спроведуваат оваа директива во своето законодавство , треба да
преземат мерки за да се осигураат дека за згради со вкупна корисна површина поголема
1000 м2 користена од страна на јавните органи и институции и објектите за обезбедување
на јавни услуги за голем број на луѓе, (што е причина овие луѓе често да ги посетуваат, )
енергетскиот сертификат со важност од максимум десет години да се прикаже на јавноста
на јасно видливо место.

Бидејќи имплементацијата на Директивата 2002/91 откри многу нови и
неискористени потенцијали за заштеда на енергијата кај зградите, се изврши
нивелација, т.е. дополнување и изменување во нова Директива 2010/31-EPBD II.
Таа во Службениот весник на Европската унија е објавен на 18 јуни, 2010 година.
Директивата е внесена со име ДИРЕКТИВА 2010/31/EU НА ЕВРОПСКОТ
ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА од 19 мај 2010 година за енергетските
карактеристики на згради ( преработено ). [ 2 ]
Предлогот за Директива е воведување на построги барања во однос на
енергетските карактеристики на зградите. Се нагласува дека усвојување на
конкретни активности со цел да се искористи огромниот потенцијал за заштеда на
енергија во зградите. Таа исто така предупредува на недоволната употреба на
обновлива и алтернативна енергија во системите на зградите и бара
задолжителни анализи за сите нови згради, без оглед на големината , како и за
постоечките објекти на повисоки конверзии.
Земјите-членки се бара да подгототват национални планови за зголемување на
бројот на речиси нула енергетски објекти , и редовно да ја известуваат
европската комисија. Препорачливи се повеќе финансиски механизми за
поттикнување на енергетската ефикасност на национално и европско ниво.
Секторот на јавни згради мора да преземе водечка улога во областа на
подобрување на енергетската ефикасност во зградите и преглед на амбициозни
цели за јавните згради.

Новата EPBD директивата има вкупно 31 членови и пет анекси.
Првиот член 1 опишува областа на Директивата и поставува следниве минимални
барања за енергетски карактеристики на згради:
 а) за воспоставување на општа рамка за методологија за пресметка на
енергетските карактеристики на згради и делови од згради
 б ) примена на минималните барања за енергетска ефикасност за нови згради и
нови делови од зградата
 в) примената на минималните барања за енергетската ефикасност во
постоечките згради, делови од згради и градежни компоненти кај поголемите
реконструкции; зградите или делови од зградите на надворешноста, кои имаат
значително влијание врз енергијата на зградата кога ги замени или реновира,
техничката изградба на системите за инсталација, замени, или надградби
 г) национални планови за зголемување на бројот на речиси нула енергетски
објекти
 д) енергетска сертификација на згради или делови од згради
 ѓ) редовна инспекција на котлите и системите за климатизација во згради
 е) независен систем за контрола на енергетските сертификати и извештаи.
Во членот се наведува дека во Директивата се воведени минималните барања и
дека земјите- членки може да усвојат построги барања.

Во член 2 обезбедува основните дефиниции и концепти.
Член 3 се однесува на општата методологија за пресметување на енергетски
карактеристики на зградата од страна на земјите-членки , се донесуваат во
согласност со методологијата опишана во Анекс 1
Член 4 се однесува на минималните барања за енергетски карактеристики на
згради и кои згради можат да бидат исклучени.
Во член 5 се воспоставува методологија за пресметување на економско
оптимално минимално ниво на енергетските карактеристики на зградите, за
нови и постојни објекти, и споредбата со сегашната законска рамка во
поединечните земји-членки.
Член 6 опишува енергетските карактеристики на новите згради и потребата за
технички , економски и еколошки анализа на применливост на алтернативна
енергија во системите во зградите ( обновливите извори на енергија ,
комбинирано производство , далечинско / централно греење и ладење, топлински
пумпи ) за сите нови згради, без оглед на големината .
Член 7 ги опишува енергетските карактеристики на постоечките градежни објекти,
потребата да се подигне ефикасноста на енергијата на повисоки реконструкции ,
колку што тоа е технички , функционално и економски изводливо .
Член 8 заговара за изградба на технички системи, и системи за управување,
контрола и регулација со цел заштеда на енергија.

Член 9 го воведува концептот на речиси нула енергетски објекти , и бара до 31
декември 2020. година , сите нови згради да се речиси нула енергетски објекти ,
и дека до 31 декември 2018, новите јавни згради се речиси нула енергетски
објекти.
Земјите-членки се бара да подготват национални планови за зголемување на
бројот на речиси нула енергетски згради. Треба да биде охрабрен јавниот сектор
за енергетска реконструкција во стандардни речиси нула енергетски објекти.
Член 10 се занимава со финансиски промоција и отстранување на бариерите за
изградба на нови и реконструкција на постојни згради со енергетски речиси нула
стандард. Земјите-членки се бара од 30 јуни 2011 година. подготовка на конкретни
мерки и инструменти за брзото спроведување на оваа Директива. Овие планови
треба да се ревидираат и подобруваат на секои три години.
Член 11,12 и 13 зборуваат на енергетска сертификација на зградите и на
издавањето и презентација на сертификатот, и повикување на потребата
за презентација на мерки за подобрување на енергетските карактеристики на
згради кои покриваат мерки поврзани со потребните реконструкција на објекти
и технички системи, како и одделни индивидуални мерки за подобрување на
градежни компоненти и технички елементи на зградата.
Проширувањето на обврската за јавно излагање на енергетските сертификати во
јавни згради во сите поголеми од 500 м2, и од 9 јули 2015 година, за сите
поголеми од 250 m2 .

Член 14 ги опишува обврските за редовна контрола на системот за парно греење
поголем од 20 kW. Системи поголеми од 100 kW мора да биде редовно
контролира на секои две години , парните котли секои четири години.
Член 15 ги опишува обврската на редовна контрола на системите за
климатизација , за системи поголеми од 12 kW, и член 16 редовно известување за
извршената контрола на греење и климатизација. Секој извештај мора да содржи
опис на ситуацијата и препораки за економски оптимално подобрување на
енергетските карактеристики на тест систем.
Член 17 зборува за обврската да се обезбеди доволен број на независни експерти
за да се спроведе ревизии и енергија сертификација на зградата, и член 18 од
потребата да се воспостави независен систем за контрола на енергетските
сертификати и извештаите од енергетски контроли.
Земјите-членки обезбедуваат спроведување на независна контрола на системот
во согласност со Анекс 2 од оваа Директива.
Членовите 19-26 претежно за известување и информирање и консултација за
напредокот на спроведувањето на оваа Директива .
Член 27 ги обврзува казнените одредби за несоодветно спроведување на оваа
Директива, дека националното законодавство, согласно член 28 мора да се
спроведе најдоцна до 9 јули 2012 година. Други статии се преодните и завршните
одредби , а Директивата влегува во сила на 20-тиот ден по нејзиното објавување
во Службениот весник на Европската унија.

Директивата за промоција на енергија од обновливи извори воспоставува заедничка
рамка за промоција на употребата на енергија од обновливи извори. Меѓу другото ,
директивата поставува задолжителни целите поставени во воспоставувањето на вкупниот
удел на обновливи извори на енергија во производството и транспортот на енергија.
 Поставува правила на административните процедури , ги поврзува и пристап до
дистрибуција на електричната мрежа, гаранција за потекло, информации и обука за
енергија од обновливи извори.
 Воспоставува критериумите за одржливост за биогорива.
 Вклучува активно користење на обновливи извори на енергија (биомаса , соларна ,
ветер, геотермална енергија и други технологии во згради) во мерките кои треба да
бидат земени во предвид во остварувањето на стратешките цели на Европската унија ,
за период од 2007 до 2020 година, ( до 20% намалување на емисиите на стакленички
гасови, зголемување од 20 % енергетската ефикасност, зголемување на учеството на
обновливите извори на енергија до 20% од вкупната потрошувачка на енергија и
споделување на 10% биогорива во транспортот .
 Особено важно во Директивата за промоција на обновливите извори на енергија е
дека топлински пумпи за прв пат официјално се признати како уреди за користење на
обновливи извори на енергија.
 Топлински пумпи овозможуваат употреба на топлина содржана во амбиентниот воздух,
почва или вода на температура погодна за греење, или друга електрична енергија. Се
сметаат за подобни оние топлински пумпи во која се произведува топлина што
значително ја надминува примарната енергија потребна за нивното работење.

каде
•
Qkorisno вкупна корисна топлина дадена од страна на топлински пумпи при работа
•
SPF (Eng. Seasonal Performance Factor) сезонски просечен капацитет фактор за оние
топлински пумпи, што е сооднос на произведената корисна енергија и вложената
електрична енергија (вклучувајќи енергија за погон на топлински пумпи, како и, доколку е
потребно, дополнителна енергија за греење).
Се земаат предвид само топлината што се оддава:

што всушност обезбедува да корисната енергија е поголема од примарната енергија и се
користи за да се произведе енергија потребни за работа на топлинска пумпа.
η е односот на вкупното производство и потрошувачка на примарна енергија електрична
енергија за производство на електрична енергија и треба да се пресметува како просек за ЕУ,
врз основа на податоците на Еуростат. Во овој израз е дадена акцент на топлина
која за вашиот апарат консумира електрична енергија. Стандардот EN 15.603: 2008 [4]
дефинира вредноста на факторот на конверзија на примарната енергија fp= 3,31, што значи
дека η = 0,30
Практично ова значи дека SPF треба да биде поголема од SPF >1,15 /0.3=3,83 и притоа уделот
на обновливите извори на енергија е

Од 1 јануари 2013 година. , ЕК обезбеди насоки за земјите-членки да се воспостави вредност
за Qkorisno и SPF за различни технологии и примена на топлински пумпи , земајќи ги во
предвид разликите во климатските услови.
Директивата за промоција на обновливи извори на енергија бара се повеќе и монтери на
топлински пумпи (како и системи за употреба на биомаса, соларни фотонапонски и топлински
системи и плитки геотермални извори на топлина) се сертифицирани преку акредитирани
програми за обука , тема која се однесува на топлински пумпи е како што следува :
Теоретскиот дел треба да содржи преглед на состојбата на пазарот, оправданоста на
употребата на топлински пумпи за згради , дефинирање најсоодветна топлинска пумпа,
познавање на технички услови, безбедност, прочистување на воздухот , кој го поврзува извор
на топлина и систем концепти. Обуката е потребна за да се исполнат европските регулативи
поврзани со топлински пумпи , како и релевантните национални и локални прописи.
Инсталерот треба да ги поседуваат следните клучни компетенции:
 Разбирање на основните принципи и начини на топлински пумпи , вклучувајќи го и
карактеристики на процесот на топлински пумпи : врска на ниска температура на понор на
топлина и повисока температура на извор на топлина и ефикасноста на системот,
определување на топлина ( фактор ефект), и сезонските фактори што влијаат на SPF
 Разбирање на компоненти и нивната улога во системот на топлински пумпи , вклучувајќи
компресорот , експанзиониот вентил на испарувачот, Прирачник за енергетско
сертифицирање на зграда, друга опрема, масло за подмачкување, разладување,
прегревање и хипотермија, и можноста за ладење, видови на топлотни пумпи.
 Способност да ја изберете и големината на опремата во типични инсталации, вклучувајќи
го утврдувањето на потребните топлина за греење на зграда и санитарна топла вода,
одредување на ефект на топлина , дефиницијата на резервоари за чување и интеграција
со други извори за греење.
 Потребните знаења се навистина важни за примена на енергетски ефикасна топлинска
пумпа .

Директивата 2004/8/EC на промоција на комбинирано производство врз основа на корисна топлина
на побарувачката во внатрешниот пазар на енергија , беше лансирана со цел да се зголеми
енергетската ефикасност и подобрување на сигурноста на снабдувањето преку создавање на
рамка за подобрување и развој на високо ефикасни комбинирани системи на топлина и електрична
енергија врз основа на корисна топлина на побарувачката и заштедите на примарна енергија на
внатрешниот пазар , имајќи ги предвид специфичните национални околности , со фокус на климата
и економски услови.
Директивата содржи строго дефинирани производи ЦХП ( комбинирано производство на
електрична и топлинска енергија, комбинирано производство на гориво ), комбинирано
производство висока ефикасност и заштеда на енергија како потребна мерка. Од друга страна ,
директивата бара од земјите- членки да се создадат услови кои ќе им овозможат на сертификација
на комбинирано производство со висока ефикасност (гаранција за потекло, правна и регулаторна
рамка ) и анализа на национален потенцијал за комбинирано производство со висока ефикасност ,
во конципирањето на стратегија за остварување на потенцијал, вклучувајќи и механизми за
поддршка , регулирање на мрежен пристап во однос на правата за пристап и транспарентноста на
постапката и тарифни испорака, моќ - резерва ( back-up ) и врв на потреби ( доплата ) ,
објавувањето извештаи за резултатите од анализа и евалуација, обезбедување статистички
податоци за производство на електрична енергија и топлина во комбинирани постројки.
Со донесувањето на оваа Директива , ЦХП е признаен како еден од клучните технологии за да се
постигне поголема енергетска ефикасност, бидејќи со примарната заштеда на енергија, се
избегнуваат загубите во мрежата и има намалување на емисиите на штетни гасови како
благосостојба на комбинирано производство.
Ефикасното користење на енергијата во когенеративни постројки придонесува за безбедноста на
снабдувањето и подобрување на позицијата на пазарот ЕУ и нејзините земји-членки , и
промовирање на ефикасно комбинирано производство , кое е базирано на потребата за корисни
топлинска енергија, приоритет на секоја заедница. На краток рок , Директивата ќе послужи како
средство за консолидирање на постоечките и , каде што е можно , да поттикне ново, комбинирано
производство со висока ефикасност со цел да се создадат еднакви услови за развој, регулаторна
безбедност и финансиска поддршка. Ова е особено важно во текот на преодната фаза на процесот
на либерализација , каде внатрешниот енергетски пазарот не е целосно развиен и надворешните
трошоци не се вклучени во цената на енергијата. На долг рок , директивата ќе се смета за предност
која има за цел да се создаде потребната правна рамка за да се обезбеди ефикасна когенерација ,
заедно со други еколошки начини на снабдување со енергија.

Целта на Директивата 2004/8 / ЕК е за зголемување на енергетската ефикасност и подобрување на
сигурноста на снабдувањето, преку создавање на рамка за унапредување и развој на когенеративна
високи перформанси врз основа на корисна топлина на побарувачката и заштедите на примарна
енергија на внатрешниот пазар, земајќи ги предвид специфичните национални околности особено во
врска со климатските и економските услови.
Оваа Директива ги опфаќа следните комбинирано - производствени технологии:
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комбиниран циклус нс гасната турбина со топлинско обновување;
парни противпритисни турбини;
Кондензатори екстракцијски турбини;
парна турбина со рекуперација на топлината
машини со мотор со внатрешно согорување;
Микро турбини;
Стирлинг машини;
Горивни ќелии;
парната машина;
Органски Rankine циклус (ORC);
Други видови на технологија или согорување.

Вредностите се користи за пресметка на електрична енергија од комбинирано
производство и се утврдува врз основа на очекуваното или вистинско работење на
единицата во нормални работни услови . За микро постројки за комбинирано
производство , пресметката е врз основа на воспоставени вредности .
Во постројки за комбинирано производство, износот на електрична енергија од
комбинирано производство се пресметува според следната формула:
каде што:
ECHP - износот на електрична енергија од комбинирано производство
C - соодносот на електрична енергија и топлина
HCHP - износот на корисна топлина од когенеративна топлина произведена во одделни
котли или извлекување на пареа од генераторот на пареа пред турбината.
Пресметка на електрична енергија од комбинирано производство мора да биде врз основа
на фактичката топлина и електрична енергија . Ако односот топлинска и електрична
енергија во единица со комбинирано производство не е одредено, може да се користи
како стандардна големина за единици од типот a, b , c , под услов пресметуваната
електрична енергија од комбинирани уреди е помала од или еднаква на вкупното
производство на електрична енергија во одредена единица:

Вредностите се користи за пресметување на ефикасноста на
комбинирано производство и заштедите на примарна енергија се
утврдува врз основа на очекуваната (осмислената) и фактичката
(реалната) работна единица под нормални работни услови.
За целите на оваа Директива, високоефикасни комбинирани
постројки треба да ги исполнува следните критериуми:
 Комбинирано производство од постројки за комбинирано
производство треба да обезбеди основна заштеда на енергија
од најмалку 10% во однос на референтниот систем за одделно
производство на топлина и електрична енергија;
 Производство на мали и микрогенерациски единици која
обезбедува заштедите на примарна енергија може да се
квалификува како комбинирано производство со високи
перформанси.
:

Пресметка на заштедите на примарна енергија
Износот на заштедите на примарна енергија од комбинирано производство се
пресметува според формулата:

каде што:
 ПЕС - заштедите на примарна енергија
 CHPHη - топлина ефикасност на производство на когенеративна дефинира како годишен корисна
топлина излез поделено со влез горивото што се користи за да се произведе Збирот на корисна
топлина и електрична енергија од комбинирано производство
 RefHη - термички референца ефикасност вредности за одделни производство на топлина
 CHPEη - ефикасност електрична енергија за производство на когенеративна дефинира како
годишен електрична енергија од комбинирано производство поделена со внесување на
горивото што се користи за да се произведе Збирот на топлина и електрична енергија од
комбинирано производство. Каде комбинирано производство единица генерира механичка
енергија, годишниот електрична енергија од комбинирано производство може да се зголеми со
дополнителен елемент што претставува износот на електрична енергија е еднаква на износот на
механичка енергија
 RefEη - референтна вредност на ефикасност на електричната енергија за одделни производство
на електрична енергија.

17 мај 2006. година стапи во сила на Директивата 2006/32/EC за енергетска ефикасност и
енергетски услуги. Директивата е фокусирана на подобрување на ефикасноста на
потрошувачката на финална енергија , и како таква се смета за средство за подобрување
севкупната безбедност на снабдувањето со енергија , намалување на зависноста од увоз на
енергија, намалување на емисиите на CO2 од енергијата, но , исто така, зголемување на
конкурентноста на европската економија во согласност со Лисабонската стратегија. Целта на
оваа Директива е да се зголеми изводливоста на подобрување на енергетската ефикасност во
земјите-членки на ЕУ и да одлучува за цели и механизми, иницијативи , финансиски и правни
рамки да ги отстранат бариерите за ефикасна употреба на енергијата. Нагласена е потребата
да се развијат национални акциони планови за енергетска ефикасност на секои три години и
планови за имплементација со цел за вкупно намалување на потрошувачката на енергија за
9% во рок од девет години или 1 % годишно.
Сите членови од Директивата ќе донесат ефективни , практични и разумни мерки со цел да се
постигне оваа цел. Да послужи како пример , државите мора да се обезбеди спроведување на
мерките усвоени првенствено во јавниот сектор , фокусирајќи се на повеќето ефективни мерки
за да го донесат најголемиот заштеда на енергија и најбрзо се вратат инвестиции.
Оваа директива е Директивата чадор за секторите на енергетската ефикасност. Директивата ги
обврзува поставување на квантитативни цели подобрување на енергетската ефикасност ,
безбедноста на снабдувањето и заштита на животната средина . Земјите-членки се бара да се
постигне целта од најмалку 9 % намалување на потрошувачката на финална енергија во
периодот од 2008 година. до 2016 година. година. Понатаму, акција степен на енергетска
ефикасност на Европската комисија , ЕУ ја постави целта од 20 % намалување на вкупната
потрошувачка на примарна енергија од 2020. година. Треба да се напомене дека сите
документи на ЕУ нагласи потребата да се дефинира и да ги користат инструментите поттик
политики кои ќе се обезбеди спроведување на ефективни решенија за да се намали
потрошувачката на енергија

Целта на оваа Директива е да се подобри ефикасно користење на енергијата крајот во земјите-членки
преку обезбедување на потребните индикативни цели , како и механизми , стимуланси иинституционални,
финансиски и правни рамки да се отстранат постојните на пазарот пречки и недостатоци кои го
спречуваат ефикасното користење на енергијата крајот, преку создавање на услови за развој и
унапредување енергетски услуги на пазарот и услови за осигурување на други мерки за подобрување на
енергетската ефикасност на крајните корисници .
Земјите-членки ги донесуваат и имаат за цел да се постигне целокупната национална индикативна цел
заштеда на енергија по деветти година од примената на оваа Директива е 9 %, води кон енергетските
услуги и другите мерки за подобрување на енергетската ефикасност. Директивата се однесува на
институции и пазари , со цел да промовира енергетска ефикасност преку развој на пазари за енергетски
услуги, и снабдување на крајниот корисник програми и мерки за енергетска ефикасност . Директивата има
надополнува инфекција EPBD . Дефинира множество на цели за заштеда на енергија на национално ниво
и бара преземање на одредени активности од страна на земјите-членки :
• Дефиницијата на задолжителни мерки за јавниот сектор , вклучувајќи го и воведувањето на практики за
енергетска ефикасност во јавните купување
• Дефинирање на задолжителни мерки се однесуваат на енергијата оператори нудат енергетските услуги
и другите мерки за енергетска ефикасност ефикасноста на крајните потрошувачи
• Донесување на униформа методологија за пресметување на подобрувања на енергетската ефикасност
• Редовно известување за резултатите од заштедите (три години национални акциони планови )
• Обезбедување на квалитет независни енергетски ревизии за сите потрошувачи на енергија
• Обезбедување на поединечните мерење
• Употреба на фондови за енергетска ефикасност ќе субвенционира мерки за енергетска ефикасност со
поголеми инвестиции трошоци.
Затоа Директивата должен да го поставите квантитативни цели за подобрување на енергетската
ефикасност во периодот од 2008 година. до 2016 година.

Цели на енергетската политика на ЕУ до 2020 година

Целта на оваа Директива е
да се постигне интегрирано
спречување и контрола на
загадувањето кои
произлегуваат од
активностите наведени во
Анекс I. Таа утврдува мерки
со цел да се спречи или,
каде што тоа не е
изводливо, за намалување
на емисиите во воздухот,
водата и земјиштето од
горенаведените активности,
вклучувајќи ги и мерките за
отпад, со цел да се постигне
висок степен на заштита на
животната средина, земени
како целина, без оглед на
Директивата 85/337/EEC и
други релевантни одредби
од Заедницата.

АНЕКС I - Категории на индустриските загадувачи
1. енергетската индустрија
1.1. Согорувачки инсталации со номинален топлински влез над50 MW.
1.2. Минерална нафта и гас рафинерии.
1.3. Печките за кокс.
1.4. Јаглен гасификација и за втечнување
2. Производство и преработка на метали
2.1 . Метална руда (вклучувајќи сулфид руда) за пржење или за
синтерување инсталации.
2.2 . Инсталации за производство на сурово железо или челик
(примарно или секундарно топење),и лиење, со капацитет над 2,5 т/ч
2.3. Инсталации за обработка на обоени метали :
(а) валавници со капацитет над 20 тони суров челик на час;
(б) ковачници со чекани чијашто енергија надминува 50 килоџули по
чекан, каде што се користат топлинска моќ надминува 20 MW ;
(в ) нанесување заштитни слоеви од растопен метал со влез од над 2
тона суров челик на час .
2.4. Леарници за ферометали со производствен капацитет над 20 т/д.
2.5. инсталации:
(а) за производство на обоени сурови метали од руда , концентрати
или секундарни суровини со метал, хемиски или со електролитски
процеси;
(б) за топење, вклучувајќи и легирање, на обоени метали, вклучувајќи
ги и повторно добиените производи (рафинација , лиење, леење, итн),
со капацитет на топење над 4 тони дневно за олово и кадмиум или 20
тони дневно за сите други метали.
2.6. Инсталации за површинска обработка на метали и на пластични
материјали со електролитски или со хемиски процес, доколку
волуменот на резервоари надминува 30 m

3 . индустрија на минерали
3.1. Инсталации за производство на цементен
клинкер во ротациони печки со производствен
капацитет над 500 тони
дневно или вар во ротациони печки со
производствен капацитет над 50 тони дневно
или во други печки со
производствен капацитет над 50 тони дневно.
3.2. Инсталации за производство на азбест и
на производи на азбестна база .
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3.3. Инсталации за производство на стакло,
вклучувајќи и стаклено влакно, со капацитет на
топење над 20 тони дневно.
3.4. Инсталации за топење на минерални
материи, вклучувајќи и производство на
минерални влакна, со капацитет на топење
над 20 тони дневно.
3.5. Инсталации за производство на керамички
производи со печење, пред сè ќерамиди , тули
, огноотпорни тули,
плочки, каменина или порцелан, со
производствен капацитет над 75 тони дневно и
/ или со капацитет на печка
над 4 m
3 и со густина поставување на печка над 300
kg / m

4 . хемиската индустрија
Производство, во смисла на категориите на дејности
опфатени со овој дел, е производство во
индустриски обем , со хемиска обработка на материите
или на групите материи наведени во точките 4.1 до 4.6 .
4.1. Хемиски инсталации за производство на базични
органски хемикалии, како што се:
( a) едноставни јаглеводороди ( праволиниски или
цикличен, заситен или незаситен , алифатични или
ароматични ) ;
( b ) јаглеводороди што содржат кислород, како што се:
алкохоли , алдехиди , кетони , карбоксилни киселини,
естери, ацетати, етери,
пероксиди, епоксидни смоли ;
( c ) страстен јаглеводороди ;
( d ) азотни јаглеводороди како амини , амиди , азотен
соединенија , нитро или нитратни соединенија ,
нитрили , цијанати , изоцијанати ;
( e ) содржат фосфор јаглеводороди ;
( f ) халогени јаглеводороди ;
( g ) органометални соединенија;
(ж) базични пластични материјали (полимери ,
синтетички влакна и база на целулоза );
(i ) синтетички гуми ;
(ѕ) бои и пигменти ;
(и) површински активни материи и сурфактанти.

4.2. Хемиски инсталации за производство на
базични неоргански хемикалии, како што се:
( а) гасови , како амонијак , хлор или
хлороводород , флуор или водород флуорид,
јаглеродни оксиди, сулфур
соединенија, азотни оксиди , водород, сулфур
диоксид , карбонил хлорид;
( б) киселини , како што се хромна киселина ,
флуороводородна киселина, фосфорна
киселина , азотна киселина , хлороводородна
киселина , сулфурна киселина ,
олеум , страстен киселини;
( c ) бази , како што се амониум хидроксид,
калиум хидроксид, натриум хидроксид ;
( d ) соли , како што се амониум хлорид ,
калиум хлорат , калиум карбонат , натриум
карбонат, perborate , сребро
нитрат ;
( e ) не - метали, метални оксиди или други
неоргански соединенија, како што се калциум
карбид , силициум, силициум карбид .
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4.3 . Хемиски инсталации за производство на
фосфор , азот или калиум ѓубриво (едноставен
или
сложени вештачки ѓубрива) .
4.4. Хемиски инсталации за производство на
базични здравјето на растенијата и биоциди .
4.5. Инсталации кои користат хемиски или
биолошки процес за производство на основни
фармацевтски производи .
4.6. Хемиски инсталации за производство на
експлозиви.

5 . за управување со отпад
Во спротивност со член 11 од Директивата 2006/12/ЕЗ
или член 3 од Директивата 91/689/EEC на Советот од 12
Декември 1991 година за опасен отпад ( 1) :
5.1. Инсталации за депонирање или за рециклирање на
опасниот отпад како што е дефинирано во списокот
наведен во член 1 (4) од Директивата 91/689/EEC , како
што е дефинирано во апликации II A и II Б (операции R1
, R5 , R6 , R8 и R9 ) на Директивата 2006/12/ЕЗ и во
Директивата на Советот 75/439/EEC од 16 јуни 1975
година за депонирање на отпадните масла (2) , со
капацитет над 10 тони дневно.
5.2. Инсталации за согорување на комуналниот отпад (
отпад од домаќинствата и слични комерцијални,
индустриски и институционални отпад) со капацитет над
3 тони на час .
5.3. Инсталации за депонирање на неопасен отпад како
што е дефинирано во Анекс II А од Директивата
2006/12/EC под наслови Г8 и Г9 , со капацитет над 50
тони дневно.
5.4. Депонии со влез за над 10 тони дневно или со
вкупен капацитет над 25 000 тони, со исклучок
депонии за инертен отпад

6 . други активности
6.1. Индустриски растенија за производство на :
(а) пулпа од дрвена граѓа или од други
влакнести материјали ;
(б) хартија и картон со производствен капацитет
над 20 тони дневно.
6.2 . Постројки за претходна обработка (
операции како што се перење, белење или
боење на влакна или на ткаенини, со капацитет
на обработка над 10 тони дневно.
6.3. Постројки за штавење сурова кожа и кожа,
со капацитет на обработка над 12 тони готови
производи на годишно ниво
6.4. ( а) Кланици со производство на трупови
капацитет поголем од 50 тони дневно.
(б) Обработка и преработка наменети за
производство на храна од:
- Животински суровини ( освен млекото), со
производство на готови производи капацитет
поголем од 75 тони дневно ,
- Растителни суровини, со производство на
готови производи капацитет поголем од 300
тони дневно (просечна вредност на квартална
основа ).
(в) Обработка и преработка на млеко, при што
количеството на млеко добиле надминува 200
тони дневно (просечна вредност на годишна
основа)

6.5. Инсталации за депонирање или за рециклирање на
животински мрши и животински отпад, со капацитет на
обработка поголем од 10 тони дневно.
6.6. Инсталации за интензивно живинарство или
свињарство со повеќе од:
(a) 40 000 места за живина;
(б) 2 000 места за гоени свињи (над 30 kg); или
(в) 750 места за маторици.
6.7. Инсталации за површинска обработка на
материјали, предмети или производи кои користат
органски растворувачи, пред сè за облекување,
печатење, премачкување, одмастување, постигнување
водоотпорност, премачкување со туткал, бојосување,
чистење или импрегнирање, со капацитет на
потрошувачката повеќе од 150 kg на час или повеќе од
200 тони годишно.
6.8. Инсталации за производство на јаглерод (согорен
камен јаглен) или електрографит со согорување или
графички прашок.

вода

воздух
1 . Сулфурдиоксид и други сулфурни
соединенија.
2 . Азотните оксиди и други азотни
соединенија .
3 . Јаглерод моноксид.
4 . Испарливи органски соединенија.
5 . Метали и нивни соединенија .
6 . Прашина.
7 . Азбест ( суспендирани честички ,влакна).
8 . Хлор и негови соединенија.
9 . Флуор и негови соединенија .
10 . Арсен и негови соединенија .
11 . Цијаниди .
12 . Супстанции и препарати кои е докажано
дека поседуваат канцерогени или мутагени
својства или својства
кои можат да влијаат врз репродукцијата
преку воздухот.
13 . Полихлорирани dibenzodioxins и
полихлорирани дибензофурани .

1 . Органохалогени соединенија и материи коишто
можат да образуваат такви соединенија во водната
средина.
2 . Органофосфорни соединенија .
3 . Органотински соединенија.
4 . Супстанции и препарати кои е докажано дека
поседуваат канцерогени или мутагени својства или
својства
кои можат да влијаат врз репродукцијата во или преку
водната средина.
5 . Перзистентни хидрокарбонати и перзистентни и
биоакумулативни токсични органски материи .
6 . Цијаниди .
7 . Метали и нивни соединенија .
8 . Арсен и негови соединенија .
9 . Биоцидите и на здравјето на растенијата производи.
10 . Материјали во суспензија .
11 . Супстанции кои придонесуваат за еутрофикација
(пред се , нитрати и фосфати ).
12 . Супстанции кои имаат неповолно влијание врз
билансот на кислород (а можат да се измерат со помош
на параметри
како што се BOD , COD , итн.)

1 . Статус на овој документ
Овој документ се однесуваат на Директивата
2010/75/EU на Европскиот парламент и на Советот за
индустриски гасови (интегриран спречување и
контрола на загадувањето ) (преработка) .
Оригиналниот референтен документ ( BREF ) на
штавење сурова кожа и кожи најдобрите достапни
техники (BAT) беше усвоен од страна на Европската
комисија во 2003 година. Овој документ е резултат на
преглед од април 2007 година.
Овој ВАТ референтен документ за штавење сурова
кожа и кожа претставува дел од серија презентирање
на резултатите од размената на информации меѓу
земјите- членки на ЕУ, загрижени невладините
организации кои ја промовираат заштитата на
животната средина и Комисијата, да се подготви ,
преглед и каде што е потребно , ажурирањ ВАТ
референтни документи како се бара според член 13
(1) од Директивата.
Овој документ е објавен од страна на Европската
Комисијата во согласност со член 13 (6) од
Директивата.
Како што е утврдено во член 13 ( 5 ) од Директивата ,
Одлуката на Комисијата за исполнување на
2013/84/EU за заклучоците ВАТ содржани во Глава 5
беше усвоена на 11 февруари, 2013 година и објавени
на 16 февруари 2013 година .

2 . Учесниците во размената на информации
Како што се бара во член 13 ( 3) од
Директива, Комисијата има
воспоставено форум за да
промовира размената на информации,
кој е составен од претставници од
земјите- Држави, за чии индустрии
станува збор и невладини организации
во промовирање на заштита на
животната средина ( Одлука на
Комисијата од 16 мај 2011 година за
создавање форум за размена на
информации согласно со член 13 од
Директивата 2010/75/EU на индустриски
гасови ( 2011 / C 146 /03), OJ C 146 ,
17.05.2011 , стр. 3 ) .
Членовите на форумот номинираа
технички експерти кои ја сочинуваат
техничка работна група ( TWG ) , кој
беше главен извор на информации за
изработка на овој документ. Работата на
TWG беше предводена од страна на
Европската Бирото ИСКЗ ( на
Заедничкиот истражувачки центар на
Европската комисија ).

4 . Извори на информации и изведувањето на ВАТ
Овој документ се заснова на информации собрани од
голем број на извори , особено, преку TWG која е
основана специјално за размена на информации во
Член 13 од Директива. Информацијата е средена и
оценета од страна на Европската Бирото ИСКЗ ( на
Заедничкиот истражувачки центар на Европската
комисија) кој ја предводеше работа на одредување на
ВАТ, водени од принципите на техничка експертиза ,
транспарентност и неутралност.
Заклучоците на ВАТ се воспоставени со итеративен
процесна вклучување на следниве чекори :
идентификација на клучните прашања за животната
средина за секторот ;
испитување на техники кои се најпогодни за
решавање на овие клучни прашања ;
идентификација на највисоко ниво на еколошки
перформанси, врз основа на расположливите
податоци во Европската унија и во светот ;
испитување на условите под кои овие нивоа на
животната средина беа постигнати, како што се
трошоците , крос- медиуми ефекти, и главните
движечки сили вклучениво спроведувањето на
техники;
избор на најдобрите достапни техники (НДТ ), нивно
поврзување нивоа на емисии (и другите нивоа на
животната средина ) и придружните мониторинг за
овој сектор согласно со членот 3 (10) од , и Анекс III ,
на Директивата.

Експертски проценки од страна на Европското биро на
ИСКЗ и TWG одигра клучна улога во секоја од
овие чекори и начинот на кој информациите се
презентирани овде.
Каде што е достапно , економски податоци се дадени
заедно со описите на
техники презентирани во Поглавје 4 . Овие податоци даде
груба индикација за големината на
трошоците и придобивките . Сепак, вистинската цена на
примена на техника може да зависи силно на
специфичната ситуација на засегнатите инсталација, која
не може да се оценува во целост во овој
документ. Во отсуство на податоци кои се однесуваат на
трошоците, заклучоци за економската оправданост на
техники се извлечат од забелешки за постојните
инсталации .

5 . Преглед на БАТ референтни документи ( BREFs )
БАТ е динамичен концепт и така прегледот на BREFs е
континуиран процес . За пример, нови мерки и техники
може да се појават како резултат на активностите во
наука и технологија кои се постојано во развој , како и
нови процеси кои успешно се воведени во индустриите.
Со цел да ја одрази таквите промени и нивните последици
за БАТ , во овој документ периодично ќе бидат разгледани
и доколку е потребно , ќе се ажурираат соодветно.

Предмет, обем, дефиниции и ЦЕЛИ на ЕНЕРГЕТСКА
ЕФИКАСНОСТ
Оваа Директива воспоставува заедничка рамка на мерки за
унапредување на енергетската ефикасност во рамките на
Унијата, со цел да се обезбеди постигнување на енергетска
ефикасност од 20% до 2020 година како цел на Унијата и да го
отвори патот за понатамошно подобрување на енергетската
ефикасност и по тој датум.
Таа ги утврдува правилата со цел да се отстранат пречките во
енергетскиот пазар и да се надминат пазарните неуспеси кои ја
попречуваат ефикасноста во снабдување и употреба на
енергија, и предвидува воспоставување на индикативни
национални цели за енергетска ефикасност за 2020 година.

Секоја земја-членка постави национална цел за енергетска ефикасност, врз основа на примарна и
финална потрошувачката на енергија, основна или конечна заштеда на енергија. Земјите-членки за
овие цели ја известуваат Комисијата во согласност со член 24 (1) и Анекс XIV Дел 1. Кога го прават
тоа, тие, исто така, ќе ги изразат тие цели во однос на апсолутното ниво на потрошувачка на
примарна енергија и на финална енергија во 2020 година и ќе се објасни како и врз основа на кои
податоци оваа е пресметана.
При поставување на овие цели, земјите-членки ќе земат предвид:
 (а) дека до 2020 година потрошувачката на енергија на Унијата треба да биде не повеќе од 1 474
Mtoe на примарна енергија или не повеќе од 1 078 Mtoe на финална енергија;
 (б) реализацијата на мерките предвидени во оваа Директива;
 (в) мерките донесени за да се достигне национални заштеда на енергија како цели усвоени
според член 4 (1) од Директивата 2006/32/EC и
 (г) други мерки за промовирање на енергетската ефикасност во земјите-членки и на ниво на
Унијата.
При поставување на овие цели за земјите-членки, исто така, може да се земат во предвид
националните околности кои влијаат на потрошувачка на примарна енергија, како што се:
 (а) останатите ефективни потенцијали за енергетски заштеди;
 (б) еволуција на БДП и прогноза;
 (в) промени на увозот на енергија и извозот;
 (г) развој на сите извори на обновлива енергија, нуклеарната енергија, Јаглен
 (д) почеток на акцијата.
2.
До 30 јуни 2014 година, Комисијата ќе процени напредокот на постигнување на целите и
дали во Унијата е веројатно да се постигне потрошувачка на енергија на не повеќе од 1 474 Mtoe на
примарна енергија и / или не повеќе од 1 078 Mtoe на финална енергија во 2020 година.

3 . Во вршењето на ревизијата од став 2 , Комисијата :
(а) ги сумира националните цели индикативни енергетска ефикасност пријавени од страна на земјитечленки;
(б) се процени дали на збирот на тие цели може да се смета за сигурен водич за тоа дали Унијата како
целина е на вистинскиот пат , земајќи ги во предвид проценката на првиот годишен извештај во
согласност со член 24 (1), и евалуација на Акциониот ефикасност на Национални планови за
енергетика во согласност со член 24 ;
(в) да се земат предвид комплементарните анализа кои произлегуваат од:
(i) проценка на напредокот во потрошувачката на енергија и на потрошувачката на енергија
во однос на економската активност на ниво на Унијата , вклучувајќи напредок во
ефикасноста на снабдувањето со енергија во земјите-членки кои се врз основа на нивните
национални индикативни цели за заштеди во потрошувачката на финална енергија или на
финална енергија, вклучувајќи напредок кој се должи на усогласеноста на овие земји-членки
со насоките од Глава III од оваа директива;
(ii) резултатите од моделирање вежби во однос на идните трендови во потрошувачката на
енергија на ниво на Унијата ;
(г) се споредат резултатите во точките (а) до (в) со количината на потрошувачка на енергија, кои ќе
бидат потребни за да се постигне потрошувачка на енергија на не повеќе од 1 474 Mtoe на примарна
енергија и / или не повеќе од 1 078 Mtoe на конечниот енергија во 2020 година .

Згради за реновирање (член4)
Земјите-членки да воспостават долгорочна стратегија
за мобилизирање средства за инвестиции во
реновирање на националниот фонд на станбени и
комерцијални објекти , како јавни така и приватни.
Оваа стратегија ќе ги опфати :
 (а) преглед на националните стамбени фондови
врз основа, како што е соодветно , на статистички
земања мостри ;
 ( б) идентификација на ефективни пристапи за
реновирање релевантни за типот на зградата и
климатската зона ;
 (в) политики и мерки за стимулирање ефективни
опсежни реновирања на згради;
 (г) прогресивен приоод да се воведи на
инвестициските одлуки на поединци, градежната
индустрија и финансиски институции;
 (д) проценка базирана на докази на очекуваните
енергетски заштеди и придобивките пошироко .
Првата верзија на стратегијата ќе бидат објавена
најдоцна до 30 април 2014 година и понатамошните
ажурираат на секои три години потоа и да се достави
до Комисијата , како дел од Акциониот план за
енергетска ефикасност.

Примарна улога на јавните згради
(член 5)
1 . Во согласност со член 7 од Директивата 2010/31/EU ,
секоја земја-членка треба да обезбеди да од 1 јануари
2014 година, 3 % од вкупната површина на греење и / или
ладење на објекти во сопственост на централната власт е
предмет на реновирање секоја година за да ги исполнат
барем минималните барања за енергетските
карактеристики поставени во примената цел на член 4 од
Директивата 2010/31/EU .
Стапка од 3% се пресметува на вкупниот површина на
згради со вкупна корисна површина над 500 м 2 во
сопственост или изнајмена од страна на централната
власт на засегнатата земја-членка која на 1 јануари
секоја година , ќе ги исполнуваат националните
минималните барања за енергетските карактеристики на
зградата со примена на член 4 од Директивата
2010/31/EU . Прагот ќе се спушти до 250 m 2 од 9 јули
2015 година.
Кога земјата-членка има обврска да реновира секоја
година 3 % од вкупната површина што е во сопственост
или изнајмена од административните одделенија од
централната власт , стапката на 3 % се пресметува на
вкупниот површина на згради со вкупна корисна површина
над 500 м 2 и од 9 јули 2015 година, повеќе од 250 м 2 во
сопственост и изнајмена од страна на централната власт
и од страна на овие административни одделенија на
засегнатата земја-членка која , на 1 јануари секоја година
, ќе ги исполнуваат националните минимални барања за
енергетските карактеристики на зградата со примена на
член 4 од Директивата 2010/31/EU .

При спроведувањето на мерките за сеопфатна реновирање на згради на централната власт , во
согласност со првиот потстав , земјите-членки можат да изберат да се разгледа на зградата како
целина , вклучувајќи го и обвивката на објектот, опрема, работа и одржување.
Земјите-членки бараат згради на централната власт со најсиромашните енергетските перформанси да
биде приоритет за мерки за енергетска ефикасност , каде што ефективни и технички изводливо.
2 . Земјите-членки може да одлучат да не го поставувате или се применуваат барањата наведени во
став 1 на следниве категории на објекти:
(а) згради официјално заштитени како дел од одредена средина, или поради нивните посебни
архитектонски или историски заслуги , во толку далеку што усогласување со одредени минимални
барања за енергетските карактеристики на неприфатливо ќе ги промени нејзиниот карактер или изглед;
(б) објекти во сопственост на вооружените сили или централната власт и служи на националната
одбрана цели, за разлика од еден станбен или згради за вооружените сили и други вработени од
страна на националната одбрана органи;
(в) објектите кои се користат како места за богослужба и за верски активности.
3 . Ако земјата-членка Реновираниот повеќе од 3 % од вкупната површина на згради на централната
власт во една дадена година , тоа може да се смета вишокот кон годишен реновирање стапка на било
кој од претходните три или наредните години.
4 . Земјите-членки може да смета кон годишен реновирање стапка на централната власт згради нови
згради и сопственост , како замена за специфични централната власт згради уништени во која било од
претходните две години, или згради кои биле продадени, уништени или преземени надвор од употреба
во било која од претходните две години се должи на повеќе интензивна употреба на други објекти.
5 . За целите на став 1, најдоцна до 31 декември 2013 година, земјите-членки ќе се воспостави и да се
направи јавно достапни попис на греење и / или ладење згради на централната власт со вкупна
корисна површина над 500 м 2 , а од 9 јули 2015 година , во текот на 250 м 2, со исклучок на зградите
ослободени врз основа на став 2. Пописот ги содржи следниве податоци:
( е ) на површина во m 2 и
(б) за енергетски карактеристики на секоја зграда или релевантни податоци на енергија.

6 . Во спротивност со член 7 од Директивата 2010/31/EU , земјите- членки можат да одлучат за
алтернативен пристап кон ставовите од 1 до 5 на овој член , при што тие се други ефективни мерки,
вклучувајќи длабока реновирање и мерки за промената на однесувањето на патниците , за да се
постигне до 2020 година , износ на заштеди на енергија во подобни згради во сопственост и окупирана
од страна на нивните централната власт , која е најмалку еднаква на онаа бараат во став 1 , објави на
годишна основа .
За целите на алтернативен пристап, земјите-членки можат пресметавме заштедата на енергија која
ставовите 1 до 4 ќе генерира со користење на соодветни стандардни вредности за потрошувачката на
енергија на референтни централната власт згради пред и по реновирањето и според проценките на
површината на нивните акции . Категориите на референтни централна згради Владата ќе биде
претставник на акции на ваквите градби.
Земјите-членки одлучуваат за алтернативен пристап ќе ја известат Комисијата , најдоцна до 31
декември 2013 година, алтернативните мерки , кои тие планираат да се донесат , покажувајќи како тие
ќе се постигне еквивалент подобрување на енергетските карактеристики на зградите во рамките на
централната имот влада.
7 . Земјите-членки ги поттикнуваат јавните органи, вклучително и на регионално и локално ниво , и
социјални станови тела регулирани со јавното право, со должно внимание на нивните надлежности и
административна поставеност , со цел:
(а) донесе план за енергетска ефикасност , самостојна или како дел од еден поширок клима или план
за животната средина, кои содржат специфични за заштеда на енергија и ефикасност цели и
активности , со цел да се следи примерен улога на згради на централната власт утврдени во ставовите
1, 5 и 6 ;
(б ) се стави во место на систем за управување со енергијата, вклучувајќи енергетска ревизија , како
дел од спроведувањето на нивниот план ;
(в ) употреба, каде што е соодветно , енергетската услуга компании, како и за енергетските
карактеристики на договорниот за финансирање на реновирање и спроведување на плановите за
одржување или подобрување на енергетската ефикасност на долг рок .

1. Земјите-членки обезбедуваат дека централните власти купуваат само производи, услуги и објекти со
високи перформанси за енергетска ефикасност, доколку тоа е во согласност со рентабилноста,
економски изводливост, поширок одржливост, техничка соодветност, како и доволно конкуренција, како
што е наведено во Анекс III.
Обврската утврдена во првиот потстав се применува на договори за купување на производи, услуги и
објекти од страна на јавните органи во толку далеку што таквите договори имаат вредност еднаква или
поголема од праговите утврдени во член 7 од Директивата 2004/18 / ЕЗ.
2 . Обврската од став 1 ќе се применуваат на договорите на вооружените сили само до степен до кој
неговата примена не предизвика било каков конфликт со природата и примарна цел на активностите
на вооружените сили. Обврска не се однесува на договори за снабдување на воена опрема како што е
дефинирано со Директивата 2009/81/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13 јули 2009 година
за усогласување на постапките за доделување на договори за одредени дела, договорите за
снабдување и договори за услуги од договорни органи или субјекти во областа на одбраната и
безбедноста (1).
3 . Земјите-членки ги поттикнуваат јавните органи, вклучително и на регионално и локално ниво , со
должна почит кон нивните надлежности и административна поставеност , да го следат примерен улога
на централна власт да се купат само производи, услуги и објекти со високи перформанси за енергетска
ефикасност . Земјите-членки ги поттикнуваат јавните органи , кога на тендер договори за услуги со
значителна енергетска содржина , за да се процени можноста за склучување долгорочни енергетски
перформанси договори кои обезбедуваат долгорочна заштеда на енергија.
4 . Без оглед на став 1 , кога купување на производ пакет опфатени во целина делегиран акт донесен
согласно Директивата 2010/30/EU , земјите- членки може да бараат агрегат енергетска ефикасност ќе
имаат приоритет над енергетската ефикасност на индивидуалните производи во рамките на тој пакет ,
со купување на производот пакет, кој е во согласност со критериумот на припадност кон највисок класа
на енергетска ефикасност .

1. Секоја земја-членка мора да воспостави систем на обврски од енергетската. Тој систем ќе осигура
дека дисртибутерите на енергијата и / или компаниите за малопродажба на енергија кои се
определени како задодолжени страни од ставот 4 кои работат на територијата на секоја земја-членка ќе
постигнат кумулативна крајна цел за енергетски заштеди до 31 декември 2020 година, во согласност со
став 2.
Целта треба да биде најмалку еднаква на постигнување на нови заштеди секоја година од 1 јануари
2014 до Декември 31, 2020 од 1,5% на годишна продажба на енергија на крајните потрошувачи од сите
енергетски дистрибутери или сите компании за малопродажба на енергија, во просек во текот на
последниот три-годишен период пред 1 јануари 2013 година. Продажбата на енергија, по обем, што се
користи во транспортот може да биде делумно или целосно исклучена од оваа пресметка.
2 . Предмет на став 3 ,е да секоја земја-членка може:
(а) да врши пресметка од страна на вториот потстав од став 1 со користење вредности од 1% во 2014
година и 2015 година; 1,25 % во 2016 и 2017 и 1,5% во 2018 , 2019 и 2020 година;
(б) да се исклучат од пресметката целата или дел од продажбата , по обем, од енергијата која се
користи во индустриските активности наведени во Анекс I на Директивата 2003/87/EC ;
(в) овозможи заштеда на енергија во енергетската трансформација , дистрибуција и преносен сектор,
вклучително за централно греење и ладење, како резултат на спроведувањето на барањата утврдени
во член 14 ( 4 ) , точка ( б) од член 14 ( 5 ) и член 15 (1) ( 6 ) и ( 9) да се смета кон износ на заштеда на
енергија што е потребно од ставот 1;
(г) заштедата на енергија произлегува од поединечните акции што се спроведуваат од 31 декември
2008 година , кои продолжуваат да имаат влијание до 2020 година и дека може да се мери и потврди
износот на заштеда на енергија од став 1 .

3 . Примена на став 2 не смее да доведе до намалување на повеќе од 25 % од износот на заштеда на
енергија од став 1 . Земјите-членки што го применуваат став 2 ќе ја известат за тоа Комисијата од до 5
јуни 2014 година , вклучувајќи ги и елементите од ставот 2 за да се примени и пресмета нивното
влијание врз висината на заштеда на енергија од став 1 .
4 . Во спротивност со пресметување на заштедата на енергија за цел во согласност со вториот потстав
од став 1 , секоја земја-членка , за целите на првиот потстав од став 1 , посочува , врз основа на
објективни и недискриминаторски критериуми, должничките односи меѓу а дистрибутерите на енергија
и / или компании за мало продажба на енергија кои работат на нејзината територија и може да
вклучуваат дистрибутерите за транспорт на гориво или трговците на мало кои работат на нејзината
територија. Износот на заштедите на енергија да ја исполнат обврската се постигнат од страна на
страните меѓу крајните потрошувачи , назначени, како што е соодветно , од страна на земја-членка,
независно од пресметката направена во согласност со став 1 , или, ако земјите-членки , така одлучат,
преку сертифицирани заштеди кои произлегуваат од другите страни како што е опишано во точка ( б)
од став 7 .
5 . Земјите-членки го изразуваат износот на заштеда на енергија во износ на конечна вредност или
потрошувачка на примарна енергија . Методот избран за изразување на потребниот износ на заштеда
на енергија , исто така, треба да се користи за пресметување на заштеди. Во тој случај се применуваат
факторите на конверзија наведени во Анекс IV.
6. Земјите-членки обезбедуваат да заштедите кои произлегуваат од ставовите 1, 2 и 9 на овој член и
член 20 (6) се пресметува во согласност со (1) и (2) од Анекс V. Тие ќе се стават во местото за мерење,
контролните точки и верификација на системи под кои најмалку е потврден статистички значаен дел и
репрезентативен примерок на подобрување на енергетската ефикасност на мерките од страна на
задолжените страни.

7 . Во рамките на системот за енергетската ефикасност, земјите- членки можат да вклучуваат барања
од социјални цели во заштеда на обврските што наметнуваат, вклучително и бараат учество на мерки
за енергетска ефикасност што треба да се имплементираат како приоритет во домаќинствата погодени
од енергетската сиромаштија или во социјалното домување ;
8 . Еднаш годишно , земјите- членки ги објавуваат на заштеда на енергија што се постигне од страна на
секоја обврзана страна, или секоја под-категорија на задолжена страна.
Земјите-членки обезбедуваат дека обврзаните страни ќе одговорат на барањата:
(а) собраните статистички информации за нивните крајни потрошувачи (идентификување значителни
промени на претходно доставените информации ) и
(б) тековни информации за крајните потрошувачи, вклучувајќи, каде што е применливо и профили на
оптоварување, клиенти и географската локација на клиентите, додека зачувување на интегритетот и
доверливоста на приватни или комерцијално чувствителни информации да е во согласност со
применливиот закон на унијата.
Такво барање да се прави не повеќе од еднаш годишно.
9 . Како алтернатива за поставување на енергетската ефикасност обврска шема на став 1 , земјитечленки може да одлучат да се преземат други мерки на политиката за да се постигне заштеда на
енергија кај крајните потрошувачи , под услов тие мерки политика ги исполнуваат критериумите
утврдени во ставовите 10 и 11. Годишниот износ на нови заштеда на енергија се постигнува преку овој
пристап ќе биде еднаков на износот на нови заштеда на енергија се бара од страна на ставовите 1, 2 и
3. Под услов еквивалентност се одржува , земјите-членки може да се комбинираат обврска шеми со
алтернативни политички мерки, вклучувајќи националните програми за енергетска ефикасност.
Мерките на политиката, наведени во првиот потстав може да вклучуваат, но не се ограничени на ,
следниве мерки на политиката или комбинации на истите

10 . Без оглед на став 11 , критериумите за мерките на политиката, донесена во согласност со вториот
потстав од став 9 и член 20 ( 6 ) ќе биде како што следува : EN L 315/16 Службен весник на Европската
унија 2012/11/14 Европската Комисија
(а) мерките на политиката, предвидуваат најмалку два средни периоди до 31 декември 2020 година и
доведе до постигнување на ниво на перспективност утврден во став 1;
(б) одговорност на секоја обврзана страна, учествувачка страна или спроведување од страна на
јавната власт , без разлика кој е релевантен учесник;
(в) заштеда на енергија што треба да се постигнат да се определат на транспарентен начин ;
(г ) износот на заштеда на енергија е потребно или да се постигне со мерка на политиката изразена во
било конечен или потрошувачка примарна енергија , со користење факторите на конверзија наведени
во Анекс IV;
(д) енергетските заштеди се пресметани со користење на методи и принципи предвидени во точките (
1) и (2) од Анекс V;
(ѓ) енергетските заштеди се пресметани со користење на методи и принципи предвидени во точка 3 од
Анекс V;
(е) годишен извештај на енергетските заштеди да е обезбеден од страна учесничките , освен ако не е
изводливо да е јавно достапен ;
(ж) следење на резултатите и соодветни мерки се предвидени и ако напредокот не е на задоволително
ниво ;
(i) систем за контрола е ставен во место, што исто така вклучува и независна верификација на
статистички мерките за подобрување на енергетската ефикасност и
(ѕ ) податоците за годишниот тренд на заштеда на енергија се објавуваат јавно.

1 . Земјите-членки ја промовираат достапноста до сите крајни потрошувачи на висок квалитет на
енергетските контроли кои се ефективни и :
(а) се врши на независен начин од страна на квалификувани и / или акредитирани експерти според
критериуми за квалификација или
(б) спроведува и надгледувано од страна на независни органи во согласност со националното
законодавство.
Енергетските ревизии наведени во првиот потстав на може да се вршат од страна на експерти или
енергетски контролори под услов предметната земја-членка да се воспостави систем и да се провери
нивниот квалитет, вклучувајќи, доколку е соодветно, на годишнен случаен избор на барем статистички
значаен процент од сите енергетски ревизии на тие што ги извршуваат.
Со цел за гарантирање на висок квалитет на енергетските контроли и управување со енергијата
системи , земјите- членки ќе воспостават транспарентни и недискриминаторски минимален критериум
за енергетски контроли врз основа на Анекс VI.
Ревизии на енергија не вклучуваат клаузули за спречување на објавување на наодите од ревизијата од
квалификувани / акредитирани снабдувачи на енергетски услуги , под услов клиентот да не се противи.
2 . Земјите-членки ги развиваат програми за поттикнување на малите и средни претпријатија да се
подложат на енергетските контроли и последователна имплементација на препораките од овие
ревизии.
Врз основа на транспарентни и недискриминирачки критериуми и без оглед на правото на Унијата на
државна помош , земјите- членки можат да формираат шеми за поддршка за малите и средни
претпријатија , вклучувајќи ги и ако тие имаат склучено доброволни договори , за да се покријат
трошоците за ревизија на енергија и на спроведувањето на високо ефективни препораки од
енергетските контроли на , ако се спроведуваат предложените мерки.
Земјите-членки ги ставаат на вниманието на малите и средни претпријатија , вклучително и преку свој
претставник посреднички организации , конкретни примери за тоа како системите за управување со
енергија би можела да им помогне на своите бизниси. Комисијата ќе им помогне на земјите-членки
преку поддршка на размената на најдобрите практики во оваа област .

3 . Земјите-членки , исто така, ќе развијат програми за подигање на свеста кај домаќинствата за
придобивките од такви ревизии преку соодветни совети услуги.
Земјите-членки ги поттикнуваат програми за квалификација на енергетски контролори обука со цел да
се олесни доволна достапност на стручни лица.
4 . Земјите-членки обезбедуваат дека претпријатијата кои не се мали и средни претпријатија се предмет
на енергетска ревизија што се спроведува од страна на квалификувани и / или акредитирани експерти
или се имплементира и надгледувано од страна на независни органи во согласност со националното
законодавство до 5 декември 2015 година и најмалку секои четири
5 . Ревизии на енергијата ќе се сметаат како исполнување на барањата од став 4 , кога тие се вршат на
независен начин , врз основа на минималните критериуми врз основа на Анекс VI, и спроведува во
рамкитена доброволни договори склучени меѓу организациите на заинтересираните страни и назначено
тело и надгледувани од страна на засегнатата земја-членка , или други тела на надлежните органи кои
се делегиран, или од страна на Комисијата .
Пристап на учесниците на пазарот нудат енергетски услуги што ќе бидат транспарентни и
недискриминаторски.
6 . Ревизии на енергија може да издржи сам или да биде дел од една поширока ревизија на животната
средина . Земјите-членки може да побараат проценка на техничката и економската остварливост на
поврзување на постојната или планираната мрежа на централно греење или ладење ќе биде дел од
ревизијата на енергија.
Во согласност со правото на Унијата на државна помош , земјите-членки можат да применат
поттикнување и системи за поддршка за имплементација на препораките од енергетските контроли и
слични мерки.

1 . Земјите-членки обезбедуваат дека , во толку далеку што тоа е технички можно , финансиски разумни и
пропорционални во однос на потенцијалните заштеди на енергија, крајните потрошувачи на електрична
енергија , природен гас, централно греење, ладење област и топла вода се предвидени со конкурентни цени
индивидуални метри , кои точно одразуваат реалната потрошувачка на енергија финалето на клиентите и кои
обезбедуваат информации за реално време на употреба.
Таков конкурентни цени индивидуални метар секогаш ќе бидат обезбедени кога:
 (а) на постоечки метар се заменува, освен ако тоа е технички невозможно или не ефективни во однос на
проценетите потенцијални заштеди на долг рок;
 (б) нова врска е направен во нова зграда или зграда се подложува на големи реновирања , како што е
утврдено во Директивата 2010/31/EU .
 2 . Каде и до степен до кој , земјите-членки ги спроведе интелигентни системи за мерење и наново
паметни метри за природен гас и / или на електрична енергија во согласност со Директивите 2009/72/EC и
2009/73/EC :
 (а) тие треба да се осигура дека системи за мерење обезбеди на крајните потрошувачи информациите за
актуелните време на користење и дека целите на енергетската ефикасност и бенефиции за крајните
потрошувачи се целосно земени во предвид при утврдувањето на минимална функционалности на метри и
на обврските наметнати на учесниците на пазарот ;
 (б) тие треба да ја гарантираат безбедноста на паметни метри и податочна комуникација, и заштита на
приватноста на крајните потрошувачи , во согласност со релевантните заштита на податоци унија и
законодавството приватност;
 (в ) во случај на електрична енергија и по барање на крајниот клиент , тие ќе бараат метар оператори да
се осигура дека метар или метри може да сметка за електрична енергија се стави во мрежа од
просториите на крајниот клиент ;
 (г) тие ќе се осигура дека ако крајните корисници го побараат тоа, мерни податоци за нивната електрична
енергија влез и off- преземат е ставена на располагање на нив или на трети лица истапува во име на
крајниот клиент во лесно разбирлив формат што тие можат да ги користите за да споредуваат се
занимава на како- за-како основа ;
 (д) тие ќе бараат соодветни совети и информации да се даде на купувачите во времето на инсталација на
паметни метри , посебно во врска со својот целосен потенцијал во однос на метар читање управување и
следење на потрошувачката на енергија.

3 . Каде греење и ладење или топла вода се доставени до зградата од централно греење мрежа или од
централен извор сервисирање повеќе објекти , топлина или топла вода метар ќе биде поставен на
греење изменувач или точка на испорака.
Во мулти- стан и мулти-цел згради со централно греење / ладење извор или снабдени од централно
греење мрежа или од централен извор служат повеќе објекти , индивидуални потрошувачката метри,
исто така треба да биде инсталиран од страна на 31 декември 2016 да се измери потрошувачка на
топлина или ладење или топла вода за секоја единица каде е технички можно и економично . Каде што
употребата на индивидуални струјомери не е технички изводливо или не економично , да се измери
греење, Индивидуални топлински распределувачи цена ќе се користат за мерење на потрошувачката
на топлина во секој радијатор, освен ако тоа е прикажано од страна на земја-членка дека на
инсталација на такво топлински распределувачи нема да биде цена-ефикасност. Во тие случаи ,
алтернативни економично методи на потрошувачката на топлина мерење може да се смета .
Каде мулти-станбени згради се обезбедени од централно греење или ладење, или каде што свој
заеднички системи за греење или ладење за ваквите градби се распространети, земјите-членки можат
да воведат транспарентни правила за распределба на трошоците на потрошувачката термички или
топла вода во ваквите градби за да се обезбеди транспарентност и точноста на сметководство за
поединечната потрошувачка. Каде што е соодветно, ваквите правила го вклучува насоки за начинот на
кој да ги распредели трошоците за производство на топлинска и / или топла вода која се користи како
што следува:
(а) топла вода за домашни потреби;
(б) топлина зрачеше од зградата на инсталација и за целите на загревање на општи области (каде
скали и ходници се опремени со радијатори);
(c), со цел за греење станови.

1 . Каде крајните потрошувачи немаат паметни метри како што е наведено во директивите 2009/72/EC
и 2009/73/EC , земјите-членки обезбедуваат , најдоцна до 31 декември 2014 година, дека платежна
информации се точни и врз основа на реалните потрошувачка, во согласност со точка 1.1 од Анекс VII ,
за сите сектори опфатени со оваа Директива , вклучително и енергетските дистрибутери, операторите
на дистрибутивните системи и мало продажба на енергија компании, каде што тоа е технички можно и
економски оправдано.
Оваа обврска може да се исполни со систем на редовни авто- читање од страна на крајните
потрошувачи при што тие комуницираат читања од нивните метар да се енергетски снабдувач на .
Само кога крајниот клиент не обезбеди метар читање за поставувањето платежен интервал платежна
ќе се базира на проценетата потрошувачка или паушална стапка .
2 . Метри инсталиран во согласност со Директивите 2009/72/EC и 2009/73/EC ќе овозможи точни
платежна информации врз основа на реалните потрошувачка. Земјите-членки обезбедуваат дека
крајните корисници имаат можност за лесен пристап до дополнителни информации на историски
потрошувачка дозволувајќи детални само- контрола.
Комплементарни информации за историски потрошувачката треба да содржи:
(а) збирен податок за најмалку три претходни години , односно периодот од почетокот на договорот за
снабдување , ако ова е пократко. Податоците ќе одговараат на интервали , за кои често платежна
информации е произведена и
(б) детални податоци во согласност со времето на употреба за било кој ден , недела, месец и година.
Овие податоци се ставаат на располагање на крајниот клиент преку интернет или на метар интерфејс
за период од најмалку последните 24 месеци или периодот од почетокот на договорот за снабдување ,
ако тоа е пократок

3 . Независно од тоа дали паметни метри се инсталирани или не, земјите-членки:
(а) ќе бараат , до степен до кој информации за енергија платежна и историски потрошувачката на
крајните потрошувачи е достапна, таа се ставени на располагање, по барање на крајниот клиент , да
давателот на енергетски услуги назначени од страна на крајниот клиент ;
(б) ќе се осигура дека крајните потрошувачи им се нуди можност за електронска платежна информации
и сметки и дека тие добиваат , на барање, на јасен и разбирлив објаснување за тоа како беше изведен
нивната сметка , особено кога сметките се не врз основа на реалната потрошувачка ;
(в) се осигура дека соодветни информации се достапни со законот за да обезбеди крајните корисници
со сеопфатен приказ на тековните трошоци за енергија, во согласност со Анекс VII;
(г) може да пропише дека , по барање на крајниот клиент , информациите содржани во овие сметки
нема да се смета дека претставува барање за исплата . Во такви случаи , земјите- членки ќе осигурат
дека снабдувачите на извори на енергија нудат флексибилни договори за вистински плаќања;
(д) ќе бараат информации и проценки за трошоците за енергија се предвидени за корисниците на
побарувачката во навремено и во лесно разбирлив формат овозможува на корисниците да се споредат
се занимава на како- за-како основа .

1. Земјите-членки обезбедуваат дека крајните
корисници добиваат сите на нивните сметки и
платежна информации за потрошувачката на
енергија бесплатно и дека крајните потрошувачи,
исто така, да имаат пристап до нивната
потрошувачка на податоци на соодветен начин и
бесплатно.
2. По исклучок од став 1, дистрибуцијата на
трошоците за платежна информации за
поединечната потрошувачка на греење и ладење
во мулти-стан и мулти-цел згради во согласност
со член 9 (3) на овој член се врши на непрофитна
основа. Трошоците кои произлегуваат од
доделувањето на оваа задача на трета страна,
како што давателот на услугата или на локалните
енергетски снабдувач, за покривање на мерење,
распределба и сметководство за вистински
поединечната потрошувачка во ваквите градби,
може да се донесе врз крајните потрошувачи во
обем кој таквите трошоци се разумни.

1. Земјите-членки преземаат соодветни мерки за да
се промовира и олесни ефикасното користење на
енергијата од страна на мали енергетски клиенти,
вклучувајќи домашни клиенти. Овие мерки можат да
бидат дел од националната strategy.EN 2012/11/14
Службениот весник на Европската унија L 315/19
2. За целите на став 1, а овие мерки ќе вклучуваат
еден или повеќе од елементите наведени под точка
(а) или (б):
(а) опсегот на инструменти и политики за
промовирање на промената на однесувањето кое
може да вклучува:
(i) фискални стимулации;
(ii) пристап до финансии, грантови или субвенции;
(iii) обезбедување информации;
(iv) примерен проекти;
(v) активности на работното место;
(б) начини и средства да се вклучат потрошувачи и
организациите на потрошувачите во текот на
можните прецртаните на паметни метри преку
комуникација на:
(i) ефективни и лесен-за-се постигне промени во
користење на енергијата;
(ii) информации за мерките за енергетска
ефикасност.

Значајни директиви на ЕУ со кои се регулира областа на енергетската ефикасност се следниве:









Директивата 2002/91/EC за енергетски карактеристики на згради / Директивата 2002/91/ЕЗ на
Европскиот парламент и на Советот од 16
Декември 2002 година за енергетски карактеристики на градежните објекти (Службен весник L
001,04 / 01 /2003)
Директива 89/106/ЕЕЗ за приближување на законите и административните одредби на земјитечленки на Директивата градежни производи / Совет 89/106/ЕЕЗ од 21 декември 1988 година за
приближување на законите, регулативите и административните одредби на земјите-членки кои
се однесуваат на градежни производи (Сл. весник L40/12of1989-02-11 )
Директива 2006/32/EC за енергетска ефикасност и енергетски услуги / Директивата 2006/32/EC
на Европскиот парламент и на Советот од 5 април 2006 година за енергетска ефикасност на
крајното користење и за енергетски услуги и за укинување на Директивата на Советот
93/76/EEC ( Службен весник L 114 , 27/04/2006 P. 0064-0085 )
Директивата 2005/32/ЕО за воспоставување рамка за воспоставување екодизајн барања за
производите што користат енергија / Директивата 2005/32/ЕО на Европскиот парламент и на
Советот од 6 јули 2005 за воспоставување рамка за поставување на воздушниот сообраќај
барања за производите што користат енергија и изменува Директивата на Советот 92/42/EEC и
Директивите 96/57/EC и 2000/55/EC на Европскиот парламент и на Советот / Директивата
2009/125/EC на Европскиот парламент и на Советот од 21 Октомври 2009 за воспоставување
рамка за поставување на воздушниот сообраќај барања за производи поврзани со енергијата (
преработено )

 2005/32/ЕО на Европскиот парламент и на Советот од 6 јули 2005 за
воспоставување рамка за поставување на воздушниот сообраќај барања за
производите што користат енергија и изменува Директивата на Советот
92/42/EEC и Директивите 96/57/EC и 2000/55/EC на Европскиот парламент и
на Советот / Директивата 2009/125/EC на Европскиот парламент и на
Советот од 21 Октомври 2009 за воспоставување рамка за поставување на
воздушниот сообраќај барања за производи поврзани со енергијата (
преработено )
 Директивата 2004/8/EC на промоција на комбинирано производство врз
основа на корисна топлина на побарувачката на пазарот внатрешна
енергија /
 Директивата 2004/8/EC на Европскиот парламент и на Советот од 11
февруари 2004 година за промоција на комбинирано производство врз
основа на корисна топлина на побарувачката во внатрешниот пазар на
енергија и дополнување на Директивата 92/42/EEC ( Службен весник L 52/50
, 21/02/2004 )
 Директива 92/75/ЕЕЦ на задолжителни енергетски означување на апаратите
за домаќинство Директива / 92/75/ЕИО на Советот од 22 Септември 1992 на
покажувањето на етикетирање и стандардни информации за производот на
потрошувачката на енергија и другите ресурси од апарати за домаќинство (
Службен весник L 297, 1992/10/13 )

 Директивата на Комисијата 2003/66/EC на 3 јуни 2003 година за изменување на
Директива 94/2/ЕЦ спроведување на Директивата на Советот 92/75/ЕЕЦ во однос на
енергетско етикетирање на домашните фрижидери, замрзнувачи и нивните
комбинации ( Службен весник L 170 , 2003/09/07 П 0010-0014 )
 Директивата 93/76/EEC за ограничување на емисиите на јаглерод диоксид преку
зголемена Директивата за енергетска ефикасност / Совет 93/76/EEC од 13 септември
1993 до ограничување на емисиите на јаглерод диоксид за подобрување на
енергетската ефикасност (Save) ( Службен весник L 237,1993/09/22 )
 Директивата 2003/87/EC основање на трговско шема за емисиите на стакленички
гасови во рамките на ЕУ / Директивата 2003/87 / ЕК на Европскиот парламент и на
Советот од 13 октомври 2003 за воспоставување шема за надоместок емисиите на
стакленички гасови тргување во рамките на Заедницата и изменува Директивата на
Советот 96/61/EC ( Службен весник L 275/32 , 25/10/2003 )
 Директива 2004/101/EC за воспоставување на трговските шема за стакленички
гасови, во однос на примената механизмите на Протоколот од Кјото / Директивата
2004/101/EC на Европскиот парламент и на Советот од 27 октомври 2004за
изменување на Директивата 2003/87/EC за воспоставување шема за емисии на
стакленички гасови тргување додаток во рамките на Заедницата , во однос на
механизмите на проектот на Протоколот од Кјото ( Службен весник L 338/18 ,
13.11.2004 )
 Европската комисија акционен план за енергетска ефикасност - заштеда до 20
проценти до 2020 година. година / Акционен план за енергетска ефикасност:
Реализација на потенцијал - за заштеда на 20 % до 2020 година

