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Nowa Dyrektywa w sprawie efektywności
energetycznej przyjęta
25 października 2012 r. Unia Europejska przyjęła Dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.
Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE, 14 listopada br.
Głosowanie nad nowym aktem prawnym zmieniającym Dyrektywę 2009/125/WE
i 2010/30/UE oraz uchylającym Dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE odbyło się w
Parlamencie Europejskim 11 września br. Następnie, 4 października dokument został
przyjęty przez Radę UE.
Nowa Dyrektywa, poprzez ustanowienie wspólnej struktury ramowej w celu obniżenia o
20% zużycia energii pierwotnej w UE, stanowi istotny czynnik wpływający na powodzenie
realizacji unijnej strategii energetycznej na rok 2020. Dokument wskazuje środki,
pozwalające stworzyć odpowiednie warunki do poprawy efektywności energetycznej
również po tym terminie. Ponadto, Dyrektywa określa zasady, na jakich powinien
funkcjonować rynek energii tak, aby wyeliminować m.in. wszelkie nieprawidłowości
ograniczające efektywność dostaw. Akt prawny przewiduje także ustanowienie krajowych
celów w zakresie efektywności energetycznej na rok 2020.
Główne postanowienia nowej Dyrektywy nakładają na państwa członkowskie następujące
obowiązki:
ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności
energetycznej w oparciu o swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej,
oszczędność energii pierwotnej lub końcowej albo energochłonność;
ustanowienia długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych
zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i
prywatnych;
zapewnienia poddawania renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3 % całkowitej
powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej w celu
spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom
wyznaczonym dla nowych budynków, zgodnie z założeniem, że budynki administracji
publicznej mają stanowić wzorzec dla pozostałych;
ustanowienia systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej,
nakładającego na dystrybutorów energii i/lub przedsiębiorstwa prowadzące
detaliczną sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego celu oszczędności
energii równego 1,5 % wielkości ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców

końcowych;
stworzenia warunków umożliwiających wszystkim końcowym odbiorcom energii
dostęp do audytów energetycznych wysokiej jakości oraz do nabycia po
konkurencyjnych cenach liczników oddających rzeczywiste zużycie energii wraz z
informacją o realnym czasie korzystania z energii.
Na mocy nowego aktu, do kwietnia 2013 r., każde państwo członkowskie jest zobowiązane
do określenia krajowego celu w zakresie osiągnięcia efektywności energetycznej do roku
2020, który następnie zostanie poddany ocenie przez Komisję Europejską. W przypadku,
gdy będzie on określony na poziomie niewystarczającym do realizacji unijnego celu roku
2020, Komisja może wezwać państwo członkowskie do ponownej oceny planu.
Do 30 czerwca 2014 r. Komisja dokona przeglądu i oceny stopnia realizacji procesu. W
przypadku, gdy środki określone w Dyrektywie będą niewystarczające do osiągnięcia celów
założonych na rok 2020, Komisja może zaproponować dodatkowe akty prawne.
Państwa członkowskie są zobowiązane do wdrożenia Dyrektywy ws. efektywności
energetycznej w terminie do 5 czerwca 2014 r.
Pełny tekst Dyrektywy ws. efektywności energetycznej jest dostępny pod adresem:
www.ure.gov.pl/portal/pl/603/4940/Dyrektywa_w_sprawie_efektywnosci_energetycznej.html
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