Tisková zpráva
Europoslanci schválili zelené budovy: menší
účty, méně ruského plynu, nižší exhalace

čtvrtek 23. dubna 2009
Nový ministr průmyslu a obchodu by měl zařadit mezi priority českého předsednictví
urychlené schválení nové legislativy, která mnoha rodinám ušetří tisíce korun ročně,
srazí dovoz zemního plynu z Ruska i exhalace skleníkových plynů. Ekologické
organizace tak komentovaly dnešní hlasování Evropského parlamentu.
Europoslanci výraznou většinou hlasů schválili přepracování takzvané směrnice o
energetické náročnosti budov (Energy Performance of Buildings Directive). Všechny
nové domy nebo opravy už stojících budov mají být dobře zateplené, takže
domácnosti ušetří velkou část peněz na vytápění.
Navíc počínaje rokem 2019 všechny nové domy mají vyrobit pomocí solárních
panelů, kogeneračních jednotek na bioplyn a podobných zařízení stejné množství
energie, jaké samy spotřebují. Takzvaný nulový standard srazí závislost unie na
dovozu plynu.
Hnutí DUHA, Zelený kruh a Veronica chtějí, aby české předsednictví předložilo na
červnové radě ministrů průmyslu EU návrh europoslanců ke schválení.
Budovy – hlavně jejich vytápění – představují zhruba 40 procent spotřeby energie i
exhalací oxidu uhličitého v EU.
Možnosti zateplování českých domů jsou pětapůlkrát větší než množství energie,
kterou by dodávalo kontroverzní rozšiřování uhelných dolů na Mostecku a bourání
sousedních obcí.
Pačesova komise spočetla, že pokud Česká republika využije všech příležitostí k
zateplení budov a vytápění zelenou energií, nebude potřebovat k topení žádný
dovážený plyn ani žádné uhlí [1]. Ekonomicky rentabilní opatření k vylepšení
energetické bilance budov mohou už do roku 2020 ušetřit ekvivalent tří čtvrtin dovozu
zemního plynu z Ruska do EU.

Parlament také navrhl, aby EU přesměrovala peníze z evropských fondů do
zateplování domů a podobných projektů a vytvořila k tomu speciální fond. Poslanci
se také požadují snížení DPH na izolační materiály i další výrobky, které vylepšují
energetickou efektivnost budov.
Přepracování směrnice se nyní bude věnovat Rada EU. Nový ministr průmyslu a
obchodu by měl jednoznačně zařadit směrnici o budovách mezi své předsednické
priority. Každý odklad schválení přepracované směrnice znamená zbytečné účty za
teplo pro české i další domácnosti, zbytečný dovoz plynu z Ruska a zbytečné
exhalace skleníkových plynů.
Informační list ekologických organizací o změně směrnice:
www.hnutiduha.cz/publikace/smernice_o_budovach.pdf
Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl:
„Nenápadná směrnice je ve skutečnosti deklarací nezávislosti na ruském plynu.
Českým rodinám, které bydlí v nových nebo opravovaných domech, každoročně
ušetří tisíce korun za vytápění. Nový ministr průmyslu by měl na červnové
ministerské radě EU návrh europoslanců předložit ke schválení. Velké debaty třeba o
rozšiřování uhelných dolů vedle možností, které nabízí zateplování domů, vypadají
skoro jako poznámka pod čarou.“
Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu Veronica řekla:
„Velkým přínosem je i to, že energeticky skvělé opravy a stavby se nedějí ‘kdesi
v centru’, ale ve všech obcích a městech. Přinesou sebou místní zaměstnanost
v zelených odvětvích, kterými zateplování staveb i instalace obnovitelných zdrojů
beze sporu jsou. K výzvě vládě a českému předsednictví patří rovněž výzva
radnicím, aby se jejich budovy staly příkladem hodným následování i součástí jejich
komunální politiky na ochranu klimatu. I to je ostatně obsahem Směrnice. “
Ondřej Rut ze Zeleného kruhu řekl:
„Tolik diskutovaný český program Zelená úsporám je pouze jedním z prvních kroků,
které je třeba udělat pro podporu zelených budov, které budou komfortnější a
levnější na provoz. Renovace a stavba nových energeticky soběstačných budov je
obrovský úkol pro příští desetiletí. Evropský parlament udělal krok správným směrem
a navrhl dobrý legislativní rámec pro další nezbytné kroky.“
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Poznámky:
[1] Podrobnosti v tiskové zprávě: www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=682

