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Dyrektywa w sprawie
efektywności energetycznej
Harmonogram prac:
Projekt dyrektywy w sprawie efektywności
energetycznej (Directive on energy eﬃciency) został
ogłoszony 22 czerwca 2011 r.
Dyrektywa została przyjęta 25 października 2012 r. i
opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L315/1 14
listopada 2012 r. (Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE
i 2006/32/WE)
Dyrektywa wejdzie w życie 20. dnia po jej
opublikowaniu w Dz.u. UE tzn. 4 grudnia 2012 r.
Państwa członkowskie muszą dostosować się do jej
postanowień w terminie do 5 czerwca 2014 r.
Cel:
Dyrektywa ustanawia wspólne ramy działań na rzecz
promowania efektywności energetycznej w UE dla
osiągnięcia jej celu – wzrostu efektywności energetycznej o
20% (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do
2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy
efektywności energetycznej po tym terminie. Ponadto,
określa zasady opracowane w celu usunięcia barier na
rynku energii oraz przezwyciężenia nieprawidłowości w
funkcjonowaniu rynku. Przewiduje również ustanowienie
krajowych celów w zakresie efektywności energetycznej na
rok 2020.
Skutkiem wdrożenia dyrektywy powinien być 17% wzrost
efektywności energetycznej do 2020 r., co stanowi wartość
niższą niż 20% przewidziane w Pakiecie klimatyczno-
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energetycznym 20/20/20.
Obowiązki państw członkowskich UE:
Każde państwo członkowskie UE jest zobligowane do
ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej
w zakresie efektywności energetycznej, w oparciu o
swoje zużycie energii pierwotnej lub końcowej,
oszczędność energii pierwotnej lub końcowej bądź
energochłonność.
Do 30 czerwca 2014 r. Komisja Europejska dokona
oceny osiągniętego postępu oraz stwierdzi
prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Unię zużycia
energii na poziomie nie wyższym niż 1474 Mtoe
energii pierwotnej lub nie wyższym niż 1078 Mtoe
energii końcowej w 2020 r.
Instytucje publiczne będą stanowić wzorzec poprzez
zapewnienie przez państwa członkowskie, że od 1
stycznia 2014 r., 3% całkowitej powierzchni
ogrzewanych i/lub chłodzonych budynków
należących do instytucji rządowych lub przez nie
zajmowanych będzie, co roku, podlegać renowacji do
stanu odpowiadającego minimalnym standardom dla
nowych budynków.
Państwa członkowskie mają ustanowić
długoterminowe strategie wspierania inwestycji w
renowację krajowych zasobów budynków
mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych,
jak i prywatnych.
Każde państwo członkowskie powinno ustanowić
krajowe systemy zobowiązujące do efektywności
energetycznej, nakładające na dystrybutorów energii
lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną
sprzedaż energii obowiązek osiągnięcia łącznego
celu w zakresie oszczędności energii końcowej
równego 1,5 % wielkości rocznej sprzedaży energii
do odbiorców końcowych.
Państwa członkowskie są zobowiązane do
umożliwienia końcowym odbiorcom energii dostępu
do audytów energetycznych, nabycia po
konkurencyjnych cenach indywidualnych liczników
informujących o rzeczywistym zużyciu i czasie
korzystania z energii (liczniki inteligentne).

Państwa członkowskie są zobligowane do podjęcia
działań promujących i umożliwiających efektywne
wykorzystanie energii przez małych odbiorców, w
tym gospodarstwa domowe.
Krajowe organy regulacyjne, poprzez opracowanie
taryf sieciowych i regulacji dotyczących sieci, mają
dostarczać operatorom sieci zachęt do
udostępniania jej użytkownikom usług systemowych,
umożliwiających wdrażanie środków do poprawy
efektywności energetycznej w kontekście wdrażania
inteligentnych sieci.
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