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Polityka europejska (pakiet klimatyczny)

.20% redukcji gazów cieplarnianych do 2020

.20% udziału energii odnawialnych w całkowitym zużyciu energii 
końcowej (final energy ) do 2020 – Polska 15%

.

.

�

.20% oszczędności energii pierwotnej (primary energy) do 2020 

.10% udział bio-paliw w transporcie do 2020 
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EU-27 Zależność od importu
scenariusz bazowy
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EU sektor budowlany�

.Budynki (mieszkalne i pozostałe) - 40 % energii zużywanej w Unii

.Ważny z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych i 
ekonomicznych

– 150 milionów budynków– 150 milionów budynków

– raz zbudowane trwają dziesiątki lat

– ogromny rynek

– potencjał dla aktywności przedsiębiorstw z sektora małych i 

średnich przedsiębiorstw

.Potencjał efektywnych ekonomicznie oszczędności energii spadek 
zużycia energii o 11%
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Budynki mieszkalne Pozostałe



Dyrektywa o charakterystyce energetycznej 
budynków Przyszłość

�

. Intensywne prace oceniające wdrożenie w krajach członkowskich są 
kontynuowane

.Nowelizacja dyrektywy na wniosek Komisji i Parlamentu

– Przejrzystość i uproszczenie– Przejrzystość i uproszczenie

– Zwiększenie zakresu

– Wzmocnienie wybranych wymagań

– Publiczne Konsultacje – zakończone

– Określenie harmonogramu

.Kontynuacja działań wspierających



W wyniku wspólnej inicjatywy Parlament
Europejski i Rada Unii Europejskiej wezwały
(2007) do szybkiego wdrożenia priorytetów
Planu Działania na Rzecz Efektywności
Energetycznej (państwa członkowskie miały
obowiązek przygotowania takich planów w 2008
roku) włączając w to dalszy rozwój zapisów
Dyrektywy EPBD. Ten bardzo ambitny cel ma
zadanie skierowania Unii na ścieżkę budynków o
bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię

http://www.europarl.europa.eu/activities/comhttp://www.europarl.europa.eu/activities/com
mittees/reports.do



Propozycja Komisji Europejskiej, listopad 2008

Istniejąca granica 1000 m2 dla znaczącej renowacji zostaje zmieniona na 250 

m2. Budynki o powierzchni poniżej 250 m2 stanowią 60% powierzchni 
ogrzewanej lub chłodzonej  i prezentują największy potencjał oszczędności 

Minimalne wymagania dla budynków i ich składowych MUSZĄ zostać
wprowadzone przez Kraje Członkowskie. Powinny one odnosić się do wymiernychwprowadzone przez Kraje Członkowskie. Powinny one odnosić się do wymiernych
oszczędności i ekonomicznie efektywnych kryteriów odzwierciedlających aktualne
i przyszłe ceny energii. Zasady określania wymagań będą podane w nowelizacji
(Recast) dyrektywy.

Ocena charakterystyki energetycznej MUSI zostać uzupełniona o zalecenia 
inwestycyjne jak dla audytu energetycznego i wzmocnić promocję procesu 
renowacji wraz z szczegółowymi ulepszeniami, i dostarczyć zależnych od 
efektu zachęt finansowych.



Propozycja Komisji Europejskiej, listopad 2008

Kraje członkowskie opracują strategię zapewniającą wznoszenie nisko 

energetycznych lub zero energetycznych budynków do 2015 roku i 
wprowadzą te standardy dla wszystkich nowych budynków do 2020 roku.

Podobnie, plan, harmonogram i cele MUSZĄ zostać określone w celu 
poprawy charakterystyki energetycznej istniejących budynków. W tych 
działaniach sektor budynków  użyteczności publicznej może być 
wiodącym przykładem osiągnięcia bardzo niskiego zużycia energii dla 

Kraje Członkowskie powinny zapewnić że,  finansowanie, dotacje i zachęty 

będą dostępne celem szybkiego wdrożenia udowodnionych możliwych 
ulepszeń efektywnych energetycznie szczególnie w zastosowaniu do budynków 
istniejących. 

wiodącym przykładem osiągnięcia bardzo niskiego zużycia energii dla 
nowych i istniejących budynków.

Odpowiedni mechanizm sprawdzania zgodności praw 

budowlanych w Krajach Członkowskich MUSI zostać  
zaproponowany i być przejrzysty, skuteczny, sprawdzony, 
wymierny i przedstawiony Komisji.



PARLAMENT EUROPEJSKI PROCEDURA LEGISLACYJNA

31.03 2009 przygotowanie stanowiska grupy posłów Christian Party pod 
przewodnictwem Adrian Ticau (Rumunia) z Polski głos zabierali (Buzek, Gierek), a 
reprezentantem Komisji Legislacyjnej w debacie była Lidia d’Orenburg

23 kwietnia 2009 naa wniosek Komisji PE, po przedstawieniu raportu przez posła 
sprawozdawcę, PE przyjął następującą rezolucję:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 
sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie) 
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD)

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy 
konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z 
uwzględnieniem poniższych poprawek;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub 
zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska 
Parlamentu Radzie i Komisji.



http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0223

TEKST NOWELIZACJI MOŻNA ZNALEŹĆ

a poniżej komentarz do wybranych artykułów nowelizacji autorstwa Komisji

Art. 11. Wydawanie świadectw charakterystyki energetycznej

Wymogi związane z wydawaniem świadectw zostały przeredagowane celem 
zagwarantowania, że świadectwa są wydawane przy każdej transakcji 
dotyczącej nieruchomości oraz że potencjalny nabywca lub najemca jest 
informowany na wczesnym etapie (tj. w ogłoszeniach o sprzedaży lub 
wynajmie) o charakterystyce energetycznej budynku (lub jego części).wynajmie) o charakterystyce energetycznej budynku (lub jego części).
Wprowadzono wymóg, zgodnie z którym, jeżeli ponad 250 m2 całkowitej 
powierzchni użytkowej budynku jest zajmowane przez władze publiczne, 
świadectwo należy wydać do dnia 31.XII.2010 r.

Art. 12. Umieszczanie świadectw charakterystyki energetycznej w widocznym 

miejscu

Zakres obowiązku umieszczania świadectwa w widocznym miejscu został 
rozszerzony, tj. świadectwo musi być umieszczone w miejscu wyraźnie widocznym 
dla ogółu, jeżeli całkowita powierzchnia użytkowa budynku zajmowana przez władze 
publiczne lub często odwiedzana przez ogół wynosi powyżej 250 m2. W tym drugim 
przypadku, wymóg ten obowiązuje jedynie wtedy, jeżeli świadectwo zostało już 
wydane.



Art. 16. Niezależni eksperci

Dodano wymóg, zgodnie z którym w procesie akredytacji ekspertów 
przeprowadzających certyfikację i przeglądy uwzględniane są ich umiejętności 
fachowe oraz zdolność do wykonywania usług w sposób niezależny.
Obecnie niektóre państwa członkowskie ograniczają akredytację ekspertów do 
określonych grup zawodowych lub przedsiębiorstw, co nie gwarantuje ich 
fachowości i uniemożliwia wejście na rynek innym kompetentnym specjalistom, 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0223

TEKST NOWELIZACJI MOŻNA ZNALEŹĆ

fachowości i uniemożliwia wejście na rynek innym kompetentnym specjalistom, 
na przykład przedsiębiorstwom świadczącym usługi energetyczne (ESCO) i 
agencjom energetycznym; ogranicza to konkurencję.

Art. 17. Niezależny system kontroli

Wprowadzono wymóg dotyczący niezależnego systemu kontroli świadectw 
charakterystyki energetycznej oraz sprawozdań z przeglądu systemów 
ogrzewania i klimatyzacji poprzez wyrywkowe kontrole jakości.
Świadectwa i sprawozdania z przeglądu są na żądanie rejestrowane.



Art. 17. Niezależny system kontroli

Wprowadzono wymóg dotyczący niezależnego systemu kontroli świadectw 
charakterystyki energetycznej oraz sprawozdań z przeglądu systemów 
ogrzewania i klimatyzacji poprzez wyrywkowe kontrole jakości.
Świadectwa i sprawozdania z przeglądu są na żądanie rejestrowane.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=COD/2008/0223

TEKST NOWELIZACJI MOŻNA ZNALEŹĆ

Art. 22. Kary

Państwa są zobowiązane do ustanowienia i wdrożenia zasad 
obowiązujących w przypadku naruszenia krajowych przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy. Kara może zależeć od zużycia 
energii lub zapotrzebowania na energię budynku, dla którego 
wystawiono świadectwo, bądź od znamionowej mocy użytecznej 
poddanego przeglądowi systemu ogrzewania lub klimatyzacji.



W znaczeniu słownikowym recast to
przetapianie, odlewanie, zmienianie
obsady. Myślę, że to tłumaczenie powinno
być ważnym memento dla tych którzy
ponoszą odpowiedzialność za kształt
obecnych przepisów i dla tych którzy będą
te przepisy nowelizować. Oby nie czekało
ich przetopienie bo zmiana obsady jest
zwykle nieunikniona.zwykle nieunikniona.
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