
Ο∆ΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (4),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Το άρθρο 6 της συνθήκης ορίζει ότι οι απαιτήσεις της περι-
βαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορι-
σµό και την εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών και
δράσεων.

(2) Οι φυσικοί πόροι στων οποίων τη συνετή και ορθολογική
χρησιµοποίηση αναφέρεται το άρθρο 174 της συνθήκης,
περιλαµβάνουν προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο και
στερεά καύσιµα, που αποτελούν ουσιώδεις πηγές ενέργειας
αλλά επίσης και τις κύριες πηγές εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα.

(3) Η αυξηµένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σηµαντικό µέρος
της δέσµης των πολιτικών και των µέτρων που απαιτούνται
για τη συµµόρφωση µε το πρωτόκολλο του Κιότο, και θα
πρέπει να περιλαµβάνεται σε όλες τις δέσµες πολιτικής για
την τήρηση των περαιτέρω δεσµεύσεων.

(4) Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι σηµαντικό εργα-
λείο που επιτρέπει στην Κοινότητα να επηρεάζει την παγκό-
σµια αγορά ενέργειας και ως εκ τούτου την µεσοµακροπρό-
θεσµη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού.

(5) Στα συµπεράσµατά του της 30ής Μαΐου 2000 και της 5ης
∆εκεµβρίου 2000 το Συµβούλιο ενέκρινε το πρόγραµµα
δράσης της Κοινότητας σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση
και ζήτησε τη λήψη ειδικών µέτρων στον τοµέα των κτιρίων.

(6) Ο τοµέας της κατοικίας και ο τριτογενής τοµέας, το µεγα-
λύτερο µέρος των οποίων είναι κτίρια, αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέρ-
γειας στην Κοινότητα και αναπτύσσεται, τάση που πρόκειται
να αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση και, κατά
συνέπεια, τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα.

(7) Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµ-
βρίου 1993, για περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
(SAVE) (5), η οποία ορίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να
καταρτίζουν και εφαρµόζουν προγράµµατα και να υποβάλ-
λουν σχετικές εκθέσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτι-
ριακό τοµέα, αρχίζει τώρα να εµφανίζει µερικά σηµαντικά
οφέλη. Πάντως, χρειάζεται συµπληρωµατικό νοµικό κείµενο
για τη θέσπιση πλέον συγκεκριµένων δράσεων µε σκοπό την
αξιοποίηση του µεγάλου ανεκµετάλλευτου δυναµικού εξοι-
κονόµησης ενέργειας και τη µείωση των µεγάλων διαφορών
µεταξύ των επιδόσεων των κρατών µελών στον τοµέα αυτόν.

(8) Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµ-
βρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονι-
στικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον
αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (6),
απαιτεί να γίνονται οι δοµικές κατασκευές και οι εγκατα-
στάσεις θέρµανσης, ψύξης και αερισµού κατά τρόπο ώστε η
απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιµοποίηση
του έργου να είναι χαµηλή, ανάλογα µε τα κλιµατικά
δεδοµένα του τόπου αλλά και τους χρήστες.

(9) Στα µέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης των κτιρίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι
κλιµατολογικές όσο και οι τοπικές συνθήκες καθώς και οι
κλιµατικές συνθήκες στο εσωτερικό τους και η σχέση
κόστους/οφέλους. Τα µέτρα αυτά δεν θα πρέπει να αντιβαί-
νουν σε άλλες βασικές απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η
ευχέρεια πρόσβασης, η αρχή της προφύλαξης και η χρήση
για την οποία προορίζεται το κτίριο.

(10) Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα πρέπει να υπολογίζε-
ται µε βάση µεθοδολογία που µπορεί να διαφοροποιείται σε
περιφερειακό επίπεδο και η οποία περιέχει, εκτός της θερµο-
µόνωσης, και άλλους παράγοντες που διαδραµατίζουν
ολοένα και περισσότερο σηµαντικό ρόλο όπως π.χ. οι εγκα-
ταστάσεις θέρµανσης/κλιµατισµού, η εφαρµογή ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και ο σχεδιασµός του κτιρίου. Η κοινή
προσέγγιση στη διαδικασία αυτή, που θα εκτελείται από εξει-
δικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, των
οποίων η ανεξαρτησία θα πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει
αντικειµενικών κριτηρίων, θα συµβάλλει στη δηµιουργία ισό-
τιµων όρων σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλο-
νται στα κράτη µέλη για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτι-
ριακό τοµέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους
ιδιοκτήτες ή χρήστες αναφορικά µε την ενεργειακή απόδοση
στην κοινοτική αγορά ακινήτων.

(11) Η Επιτροπή προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω πρότυπα
όπως το ΕΝ 832 ή prEN 13790, επίσης όσον αφορά τα
συστήµατα κλιµατισµού και φωτισµού.
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(12) Τα κτίρια έχουν επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας µα-
κροπρόθεσµα και συνεπώς τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανο-
ποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προ-
σαρµοσµένες στο τοπικό κλίµα. Οι ορθές πρακτικές στον
τοµέα αυτόν θα πρέπει να αποσκοπούν στην βέλτιστη χρήση
των παραγόντων που έχουν σχέση µε τη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης. Επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί
πλήρως οι δυνατότητες εφαρµογής εναλλακτικών συστηµά-
των ενεργειακού εφοδιασµού θα πρέπει να εξετασθεί η τε-
χνική, περιβαλλοντική και οικονοµική σκοπιµότητα εναλλα-
κτικών συστηµάτων. Τούτο µπορεί να γίνει άπαξ από το
κράτος µέλος µε µελέτη που παράγει ένα κατάλογο µέτρων
ενεργειακής διατήρησης, για τις µέσες συνθήκες αγοράς, µε
κριτήρια κόστους/οφέλους. Πριν από την έναρξη της κατα-
σκευής, ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικές µελέτες εάν το
µέτρο ή τα µέτρα είναι όντως σκόπιµα.

(13) Οι µεγάλης κλίµακας ανακαινίσεις υφιστάµενων κτιρίων
µεγαλύτερων από ένα συγκεκριµένο µέγεθος θα πρέπει να
θεωρούνται ευκαιρία για τη λήψη οικονοµικώς αποδοτικών
µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πρόκει-
ται για ανακαινίσεις κατά τις οποίες το συνολικό κόστος της
ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή/και τις
εγκαταστάσεις ενέργειας όπως η θέρµανση, η παροχή
θερµού ύδατος, ο κλιµατισµός, ο αερισµός και ο φωτισµός
υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, µη συνυπολογι-
ζόµενης της αξίας του οικοπέδου, ή όπου άνω του 25 %
του κελύφους του κτιρίου ανακαινίζεται.

(14) Ωστόσο, η βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης
ενός υφιστάµενου κτιρίου δεν συνεπάγεται αναγκαστικά
συνολική ανακαίνισή του αλλά θα µπορούσε να περιορίζεται
στα µέρη εκείνα που αφορούν κατ' εξοχήν την ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου και τα οποία παρουσιάζουν ευνοϊκή
σχέση κόστους-οφέλους.

(15) Οι απαιτήσεις ανακαίνισης για τα υφιστάµενα κτίρια δεν θα
πρέπει να αντιβαίνουν στην επιδιωκόµενη λειτουργία,
ποιότητα ή χαρακτήρα του κτιρίου. Τα επιπλέον έξοδα της
ανακαίνισης θα πρέπει να µπορούν να ανακτηθούν σε λογικό
χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την αναµενόµενη τεχνική
διάρκεια ζωής της επένδυσης µε µεγαλύτερη εξοικονόµηση
ενέργειας.

(16) Η πιστοποίηση µπορεί να υποστηρίζεται από προγράµµατα
για τη διευκόλυνση της ισότιµης πρόσβασης στην βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης, να βασίζεται σε συµφωνίες
µεταξύ οργανώσεων των ενδιαφεροµένων και σώµατος οριζό-
µενου από το κράτος µέλος, ή ακόµη, να διενεργείται από
εταιρίες παροχής υπηρεσιών ενέργειας οι οποίες συµφωνούν
να αναλάβουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Τα υιοθετούµενα
σχέδια θα πρέπει να εποπτεύονται και να ελέγχονται από τα
κράτη µέλη, τα οποία θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την
χρήση κινήτρων. Στο µέγιστο δυνατό βαθµό, το πιστοποιη-
τικό θα πρέπει να περιγράφει την τρέχουσα ενεργειακή από-
δοση του κτιρίου και µπορεί να αναθεωρείται αναλόγως. Τα
δηµόσια κτίρια και τα κτίρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το
κοινό θα πρέπει να αποτελέσουν το παράδειγµα στα περι-
βαλλοντικά και ενεργειακά ζητήµατα, και, κατά συνέπεια, θα
πρέπει να υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Η
δηµοσιότης των πληροφοριών σχετικά µε την ενεργειακή

απόδοση θα πρέπει να βελτιωθεί µε επίδειξη των εν λόγω
πιστοποιητικών. Επί πλέον, η ένδειξη των επίσηµα συνι-
στώµενων εσωτερικών θερµοκρασιών, µαζί µε τη µετρούµενη
πραγµατική θερµοκρασία, θα µπορούσαν να αποθαρρύνουν
την κακή χρήση των συστηµάτων θέρµανσης, κλιµατισµού
και αερισµού. Τούτο θα συµβάλλει στην αποφυγή άσκοπης
χρήσης ενέργειας και στη διασφάλιση άνετων συνθηκών εσω-
τερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασιακή άνεση) σε σχέση µε
την εξωτερική θερµοκρασία.

(17) Τα κράτη µέλη δύνανται επίσης να χρησιµοποιούν άλλα
µέσα και µέτρα που δεν προβλέπει η παρούσα οδηγία, προ-
κειµένου να ενθαρρύνουν τη βελτίωση της ενεργειακής από-
δοσης. Τα κράτη µέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν την καλή
διαχείριση της ενεργείας, λαµβάνοντας υπόψη τον βαθµό
χρήσης των κτιρίων.

(18) Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και µεγαλύτερη
διάδοση των συσκευών κλιµατισµού στις χώρες της Νοτίου
Ευρώπης. Τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήµατα σε ώρες
αιχµής φορτίου, µε συνέπεια την αύξηση του κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας και την διατάραξη της ενεργειακής
ισορροπίας στις χώρες αυτές. Θα πρέπει να δοθεί προτε-
ραιότητα σε στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερµική συµπε-
ριφορά των κτιρίων το καλοκαίρι. Συγκεκριµένα, θα πρέπει
να αναπτυχθούν περισσότερο οι τεχνικές παθητικής ψύξης
των κτιρίων, και πρωτίστως εκείνες που συµβάλουν στη
βελτίωση της ποιότητας του κλίµατος στο εσωτερικό των
κτιρίων, καθώς και του µικροκλίµατος πέριξ του κτιρίου.

(19) Η τακτική συντήρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων
κλιµατισµού από ειδικευµένο προσωπικό συµβάλλει στη
διατήρηση της σωστής τους ρύθµισης σύµφωνα µε τα πρό-
τυπα του προϊόντος και διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση
από την άποψη του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της
ενέργειας. Η αξιολόγηση από ανεξάρτητο φορέα της συνο-
λικής εγκατάστασης θέρµανσης ενδείκνυται όταν εξετάζεται
το ενδεχόµενο αντικατάστασης βάσει της οικονοµικής απο-
δοτικότητας.

(20) Η τιµολόγηση, προς τους ενοίκους των κτιρίων, των
δαπανών θέρµανσης, κλιµατισµού και παροχής ζεστού
νερού, υπολογιζόµενων µε βάση την πραγµατική κατανά-
λωση, θα µπορούσε να συµβάλει στην εξοικονόµηση ενερ-
γείας στον τοµέα της κατοικίας. Οι ένοικοι θα πρέπει να
είναι σε θέση να ρυθµίζουν οι ίδιοι την κατανάλωση
θέρµανσης και ζεστού νερού που πραγµατοποιούν, εφόσον
τα µέτρα αυτά είναι οικονοµικώς συµφέροντα.

(21) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογι-
κότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, θα
πρέπει να θεσπισθούν σε κοινοτικό επίπεδο γενικές αρχές
που θα προβλέπουν σύστηµα απαιτήσεων ενεργειακής από-
δοσης και τους στόχους του, αλλά η λεπτοµερής εφαρµογή
θα πρέπει να ανατεθεί στα κράτη µέλη, επιτρέποντας έτσι σε
κάθε κράτος µέλος να επιλέξει το καθεστώς που ανταποκρί-
νεται καλύτερα στην κατάστασή του. Η παρούσα οδηγία
περιορίζεται στα ελάχιστα απαιτούµενα για την επίτευξη των
στόχων αυτών και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για τον
σκοπό αυτό.
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(22) Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ταχείας προσαρ-
µογής της µεθοδολογίας υπολογισµού και τακτικής ανα-
θεώρησης εκ µέρους των κρατών µελών των ελάχιστων απαι-
τήσεων στον τοµέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
έχοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο, µεταξύ άλλων όσον
αφορά τις µονωτικές ιδιότητες (ή την ποιότητα) των υλικών
κατασκευής, και τις µελλοντικές εξελίξεις στην τυποποίηση.

(23) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδη-
γίας πρέπει να εγκριθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτή-
των που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων εντός της Κοινότητας λαµβάνοντας υπόψη
τις εξωτερικές κλιµατολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και
τις κλιµατικές απαιτήσεις των εσωτερικών χώρων και τη σχέση
κόστους/οφέλους.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει απαιτήσεις που αφορούν:

α) το γενικό πλαίσιο για µια µεθοδολογία υπολογισµού της
ολοκληρωµένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων·

β) την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή από-
δοση των νέων κτιρίων·

γ) την εφαρµογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή από-
δοση µεγάλων υφισταµένων κτιρίων στα οποία γίνεται µεγάλης
κλίµακας ανακαίνιση·

δ) την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και

ε) την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων
κλιµατισµού κτιρίων και, επί πλέον, µια αξιολόγηση των εγκα-
ταστάσεων θέρµανσης των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι
των 15 ετών.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορι-
σµοί:

1. «κτίριο»: στεγασµένη κατασκευή µε τοίχους για την οποία χρησι-
µοποιείται ενέργεια προς ρύθµιση των εσωτερικών κλιµατικών
συνθηκών· ο όρος κτίριο δύναται να αφορά στο κτίριο στο
σύνολό του ή σε τµήµατα του κτιρίου τα οποία έχουν µελετηθεί
ή έχουν τροποποιηθεί για να χρησιµοποιούνται χωριστά·

2. «ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: η ποσότητα ενέργειας που
πράγµατι καταναλώνεται ή εκτιµάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες
ανάγκες που συνδέονται µε την συνήθη χρήση του κτιρίου, οι
οποίες µπορούν να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη θέρµανση,
την παραγωγή ζεστού νερού, την ψύξη, τον εξαερισµό και το
φωτισµό. Η ποσότητα αυτή εκφράζεται µε έναν ή περισσότερους
αριθµητικούς δείκτες οι οποίοι έχουν υπολογισθεί λαµβάνοντας
υπόψη τη µόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηρι-
στικά της εγκατάστασης, το σχεδιασµό και τη θέση σε σχέση µε
κλιµατολογικούς παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και την
επίδραση γειτονικών κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας του

ιδίου του κτιρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την
ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι κλι-
µατικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου·

3. «πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου»: πιστοποιητικό
αναγνωρισµένο από το κράτος µέλος ή νοµικό πρόσωπο που
αυτό καθορίζει, το οποίο περιλαµβάνει την ενεργειακή απόδοση
ενός κτιρίου υπολογιζόµενη σύµφωνα µε µεθοδολογία βασιζό-
µενη στο γενικό πλαίσιο που παρατίθεται στο παράρτηµα·

4. «ΣΠΗΘ (συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας)»: η ταυ-
τόχρονη µετατροπή πρωτογενών καυσίµων σε µηχανική ή ηλε-
κτρική ενέργεια και θερµότητα, υπό ορισµένα ποιοτικά κριτήρια
ενεργειακής απόδοσης·

5. «σύστηµα κλιµατισµού»: συνδυασµός όλων των απαιτουµένων
κατασκευαστικών στοιχείων για την παροχή µιας µορφής επεξερ-
γασίας του αέρος κατά την οποία ελέγχεται ή µπορεί να ελατ-
τωθεί η θερµοκρασία, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε τον έλεγχο
του αερισµού, της υγρασίας και της καθαρότητας του αέρος·

6. «λέβητας»: ο συνδυασµός σώµατος λέβητα και µονάδας
καυστήρα που είναι σχεδιασµένος για να µεταβιβάζει στο νερό
τη θερµότητα που παράγεται από την καύση·

7. «ωφέλιµη ονοµαστική ισχύς (εκφραζόµενη σε kW)»: η µέγιστη
θερµική ισχύς την οποία αναφέρει και εγγυάται ο κατα-
σκευαστής ως παρεχόµενη κατά τη συνεχή λειτουργία µε ταυτό-
χρονη τήρηση της ωφέλιµης απόδοσης που προσδιορίζεται από
τον κατασκευαστή·

8. «αντλία θέρµανσης»: συσκευή ή εγκατάσταση που εξάγει θερ-
µότητα σε χαµηλή θερµοκρασία από τον αέρα, το ύδωρ ή τη γη
και την εισάγει στο κτίριο.

Άρθρο 3

Θέσπιση µεθοδολογίας

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
µεθοδολογία υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων βάσει
του γενικού πλαισίου το οποίο καθορίζεται στο παράρτηµα. Τα
µέρη 1 και 2 του πλαισίου αυτού προσαρµόζονται στην τεχνική
πρόοδο µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις προδιαγραφές µε τα πρότυπα που εφαρµόζονται
στη νοµοθεσία των κρατών µελών.

Η µεθοδολογία αυτή θεσπίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζεται µε διαφανή τρόπο
και ενδέχεται να περιλαµβάνει δείκτη εκποµπών CO2.

Άρθρο 4

Καθορισµός των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να καθοριστούν απαιτήσεις
ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης, βασιζόµενες στη µεθοδολογία
που αναφέρεται στο άρθρο 3. Κατά τον καθορισµό των απαιτήσεων,
τα κράτη µέλη δύνανται να κάνουν διάκριση µεταξύ νέων και υφι-
σταµένων κτιρίων και διάφορων κατηγοριών κτιρίων. Στις απαι-
τήσεις πρέπει να συνεκτιµώνται οι γενικές απαιτήσεις εσωτερικών
κλιµατικών συνθηκών, προκειµένου να αποφεύγονται ενδεχόµενες
αρνητικές επιπτώσεις όπως ο ανεπαρκής αερισµός, καθώς και οι
τοπικές συνθήκες, η προβλεπόµενη χρήση και η ηλικία του κτιρίου.
Οι απαιτήσεις αναθεωρούνται σε τακτά διαστήµατα τα οποία δεν
υπερβαίνουν τα πέντη έτη και, εάν χρειαστεί, ενηµερώνονται προ-
κειµένου να αντικατοπτρίζουν την τεχνική πρόοδο στον τοµέα των
κτιριακών κατασκευών.
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2. Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης εφαρµόζονται σύµφωνα
µε τα άρθρα 5 και 6.

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να µην καθορίσουν ή να µην εφαρ-
µόσουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 για τις εξής κατηγορίες
κτιρίων:

— κτίρια και µνηµεία επισήµως προστατευόµενα ως µέρος συγκε-
κριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
ή ιστορικής τους αξίας, εφόσον η συµµόρφωση προς τις απαι-
τήσεις θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα ή την εµφάνισή
τους,

— κτίρια χρησιµοποιούµενα ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών
δραστηριοτήτων,

— προσωρινά κτίρια µε εκ σχεδιασµού προβλεπόµενη διάρκεια
χρήσης το πολύ δύο ετών, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις,
εργαστήρια, αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών µε χαµηλές ενερ-
γειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών τα οποία
χρησιµοποιούνται από τοµέα καλυπτόµενο από εθνική τοµεακή
συµφωνία για την ενεργειακή απόδοση,

— κτίρια κατοικιών τα οποία προβλέπεται να χρησιµοποιούνται
λιγότερο από τέσσερις µήνες το χρόνο,

— µεµονωµένα κτίρια µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια κάτω των
50 m2.

Άρθρο 5

Νέα κτίρια

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα νέα κτίρια να πληρούν τις απαι-
τήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο
άρθρο 4.

Για τα νέα κτίρια συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας άνω των
1 000 m2, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η τεχνική, περιβαλλο-
ντική και οικονοµική σκοπιµότητα εγκατάστασης εναλλακτικών
συστηµάτων, όπως:

— αποκεντρωµένων συστηµάτων παροχής ενέργειας που βασίζο-
νται σε ανανεώσιµες πηγές,

— ΣΠΗΘ,

— συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης σε κλίµακα περιοχής/οικοδο-
µικού τετραγώνου, εάν υπάρχουν,

— αντλιών θέρµανσης, υπό ορισµένες συνθήκες,

µελετάται και συνυπολογίζεται πριν από την έναρξη της ανέγερσης.

Άρθρο 6

Υφιστάµενα κτίρια

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν κτίρια συνολικής ωφέλιµης
επιφάνειας άνω των 1 000 m2 υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η
ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθµίζεται ώστε να πληροί τις ελάχι-
στες απαιτήσεις, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και
οικονοµικά εφικτό. Τα κράτη µέλη εξάγουν τις εν λόγω ελάχιστες
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης µε βάση τις απαιτήσεις ενερ-
γειακής απόδοσης που θεσπίζονται για τα κτίρια σύµφωνα µε το
άρθρο 4. Οι απαιτήσεις θεσπίζονται είτε για το ανακαινιζόµενο
κτίριο ως σύνολο είτε για τα ανακαινιζόµενα συστήµατα ή δοµικά
στοιχεία όταν αυτά αποτελούν µέρος µιας ανακαίνισης που πρέπει
να γίνει εντός περιορισµένου χρονικού διαστήµατος, µε στόχο τη
βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Άρθρο 7

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι κατά την κατασκευή, την
πώληση ή την εκµίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενερ-
γειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη ή από τον ιδιοκτήτη στον υποψή-
φιο αγοραστή ή µισθωτή. Το πιστοποιητικό θα είναι δεκαετούς
ισχύος κατ' ανώτατο όριο.

Η πιστοποίηση διαµερισµάτων ή µονάδων που σχεδιάζονται για
χωριστή χρήση σε συγκροτήµατα µπορεί να βασίζεται:

— σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκρο-
τήµατα µε κοινόχρηστο σύστηµα θέρµανσης, ή

— στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαµερίσµατος του
ιδίου συγκροτήµατος.

Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν τις κατηγορίες των κτιρίων
που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 από την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.

2. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων περιλαµβάνει
τιµές αναφοράς, όπως ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και κριτήρια
συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να
συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτι-
ρίου. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση µε το κόστος.

Ο σκοπός των πιστοποιητικών περιορίζεται στην παροχή πληροφο-
ριών και οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών αυτών όσον
αφορά νοµικές ή άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύµφωνα µε
τους εθνικούς κανόνες.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε στα κτίρια συνολικής
ωφέλιµης επιφανείας άνω των 1 000 m2 τα οποία χρησιµοποιού-
νται από δηµόσιες αρχές και από ιδρύµατα που παρέχουν δηµόσιες
υπηρεσίες σε µεγάλο αριθµό ατόµων και που ως εκ τούτου δέχο-
νται συχνά τις επισκέψεις των ατόµων αυτών, να τοποθετείται σε
θέση ευδιάκριτη από το κοινό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
όχι παλαιότερο των δέκα ετών.

Επιπλέον, για τα παραπάνω κτίρια µπορεί επίσης να αναγράφεται
ευκρινώς η κλίµακα των συνιστώµενων και σηµειωνόµενων εσωτε-
ρικών θερµοκρασιών και, όπου απαιτείται, άλλοι σχετικοί κλιµατικοί
παράγοντες.

Άρθρο 8

Επιθεώρηση λεβήτων

Όσον αφορά τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη µέλη
είτε:

α) καθιερώνουν την τακτική επιθεώρηση των λεβήτων ωφέλιµης
ονοµαστικής ισχύος 20 έως 100 kW οι οποίοι θερµαίνονται µε
µη ανανεώσιµα υγρά ή στερεά καύσιµα. Η επιθεώρηση αυτή
µπορεί να γίνει και σε λέβητες που χρησιµοποιούν άλλο
καύσιµο.

Οι λέβητες ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερης των
100 kW επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά δύο έτη. Για τους
λέβητες αερίου, η περίοδος δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα
έτη.
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Για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε λέβητες ωφέλιµης ονοµαστικής
ισχύος µεγαλύτερης των 20 kW οι οποίοι είναι παλαιότεροι των
15 ετών, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα για την
καθιέρωση µιας και µοναδικής επιθεώρησης ολόκληρης της
εγκατάστασης. Με βάση την επιθεώρηση αυτή, που θα περι-
λαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του λέβητα και
των διαστάσεών του σε σύγκριση µε τις ανάγκες του κτιρίου, οι
εµπειρογνώµονες συνιστούν στους χρήστες την πιθανή αντικατά-
σταση των λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστηµα
θέρµανσης και εναλλακτικές λύσεις, είτε

β) εξασφαλίζουν την παροχή συµβουλών στους χρήστες σχετικά µε
την αντικατάσταση λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστηµα
θέρµανσης και εναλλακτικές λύσεις που µπορεί να περιλαµβά-
νουν επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και των
διαστάσεων του λέβητα. Το συνολικό αποτέλεσµα της προσέγ-
γισης αυτής θα πρέπει σε γενικές γραµµές να είναι ισοδύναµο µε
εκείνο των διατάξεων του στοιχείου α). Τα κράτη µέλη που
επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή, υποβάλλουν ανά διετία έκθεση
στην Επιτροπή σχετικά µε την ισοδυναµία της προσέγγισής
τους.

Άρθρο 9

Επιθεώρηση συστηµάτων κλιµατισµού

Όσον αφορά τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τον
περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, τα κράτη µέλη
θεσπίζουν τακτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κλιµατισµού
ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος µεγαλύτερης των 12 kW.

Η επιθεώρηση αυτή περιλαµβάνει αξιολόγηση της αποτελεσµατι-
κότητας του κλιµατισµού και των διαστάσεών του σε σύγκριση µε
τις ανάγκες του κτιρίου. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες
συµβουλές για πιθανή βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήµατος
κλιµατισµού και εναλλακτικές λύσεις.

Άρθρο 10

Ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η πιστοποίηση των κτιρίων, η
σύνταξη των συνοδευτικών συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβή-
των και συστηµάτων να διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδι-
κευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες, είτε αυτοί είναι
ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε υπάλληλοι δηµόσιων ή ιδιωτικών
οργανισµών.

Άρθρο 11

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 14,
αξιολογεί την οδηγία βάσει της εµπειρίας που αποκτάται κατά την
εφαρµογή της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις όσον
αφορά, µεταξύ άλλων,

α) ενδεχόµενα συµπληρωµατικά µέτρα για τις ανακαινίσεις κτιρίων
ολικής ωφέλιµης επιφάνειας κάτω των 10 000 m2·

β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την εφαρµογή περαιτέρω
µέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτι-
ρίων.

Άρθρο 12

Ενηµέρωση

Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για
την ενηµέρωση των χρηστών των κτιρίων σχετικά µε τις διάφορες
µεθόδους και πρακτικές που συµβάλλουν στη βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης. Εφόσον τα κράτη µέλη το ζητήσουν, η Επιτροπή
τα βοηθά στην υλοποίηση των εν λόγω ενηµερωτικών εκστρατειών
που µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο κοινοτικών προγραµµά-
των.

Άρθρο 13

Προσαρµογή του πλαισίου

Τα µέρη 1 και 2 του παραρτήµατος επανεξετάζονται κατά τακτά
διαστήµατα τα οποία δεν θα είναι µικρότερα των δύο ετών.

Οι τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή των µερών
1 και 2 του παραρτήµατος στην τεχνική πρόοδο εγκρίνονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγρά-
φου, εφαρµόζονται το άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της από-
φασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 15

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία το αργότερο µέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006.
Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, τα τελευταία
περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρό-
πος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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2. Τα κράτη µέλη, όταν δεν είναι διαθέσιµοι ειδικευµένοι ή/και
διαπιστευµένοι εµπειρογνώµονες, µπορούν να κάνουν χρήση πρό-
σθετης περιόδου τριών ετών για την πλήρη εφαρµογή των διατά-
ξεων των άρθρων 7, 8 και 9. Τα κράτη µέλη, όταν κάνουν χρήση
της ευχέρειας αυτής, ενηµερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία µαζί µε χρονοδιάγραµµα της
περαιτέρω εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

M. FISCHER BOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γενικό πλαίσιο για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (άρθρο 3)

1. Η µέθοδος υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων πρέπει τουλάχιστον να περιλαµβάνει τους ακόλουθους παρά-
γοντες:

α) θερµικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (κέλυφος και εσωτερικά χωρίσµατα, κ.λπ.). Τα χαρακτηριστικά αυτά µπορούν να
περιλαµβάνουν και την αεροστεγανότητα·

β) εγκατάσταση θέρµανσης και τροφοδοσία θερµού νερού, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των µονώσεών
τους·

γ) εγκατάσταση κλιµατισµού·

δ) αερισµό·

ε) ενσωµατωµένη εγκατάσταση φωτισµού (κυρίως στον τοµέα που δεν αφορά την κατοικία)·

στ) θέση και προσανατολισµό των κτιρίων, περιλαµβανοµένων των εξωτερικών κλιµατικών συνθηκών·

ζ) παθητικά ηλιακά συστήµατα και ηλιακή προστασία·

η) φυσικό αερισµό·

θ) εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες στις οποίες περιλαµβάνονται οι επιδιωκόµενες εσωτερικές κλιµατικές συνθήκες.

2. Στον υπολογισµό αυτόν θα συνεκτιµάται, κατά περίπτωση, η θετική επίδραση των ακολούθων παραγόντων:

α) ενεργά ηλιακά συστήµατα και άλλα συστήµατα θέρµανσης και ηλεκτρικά συστήµατα βασιζόµενα σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας·

β) ηλεκτρική ενέργεια παραγόµενη µε ΣΠΗΘ·

γ) συστήµατα κεντρικής θέρµανσης και ψύξης σε κλίµακα περιοχής ή οικοδοµικού τετραγώνου·

δ) φυσικός φωτισµός.

3. Για το σκοπό αυτού του υπολογισµού, τα κτίρια θα κατατάσσονται σε κατηγορίες όπως:

α) οικογενειακές κατοικίες διαφόρων τύπων·

β) συγκροτήµατα διαµερισµάτων·

γ) γραφεία·

δ) εκπαιδευτικά κτίρια·

ε) νοσοκοµεία·

στ) ξενοδοχεία και εστιατόρια·

ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις·

η) κτίρια υπηρεσιών χονδρικού και λιανικού εµπορίου·

θ) άλλα είδη κτιρίων που καταναλώνουν ενέργεια.
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