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Jak czytelnikom wiadomo z licznych informacji rządowych Dyrektywa 
o charakterystyce energetycznej budynków została w Polsce wdro-
żona w całości za pomocą prawa budowlanego i rozporządzeń, 

z których ostatnie zostało opublikowane w listopadzie 2008 roku.  
W sprawie wypełnienia obowiązków wdrożenia  rząd obwieszcza osiąg-
nięcie celu, a jeśli nawet za lat kilka okaże się, że nie wszystko wdro-
żyliśmy to i tak za te braki będzie odpowiadał inny urzędnik niż ten, 
który doprowadził do „sukcesu”. Zresztą wg UKIE Polska jest wzorowym 
krajem członkowskim, bo jeszcze nie płaciła kary, choć obecnie przed 
Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości jest 11 spraw wszczętych 
przeciwko Polsce na 101 wszystkich istniejących (Gazeta Prawna, 
6.IV.2009). Oznacza to, że średnio na kraj członkowski przypada 3,7 
sprawy, zatem spraw przeciwko Polsce jest znacznie więcej niż wynosi 
średnia europejska. To, że do tej pory nie nałożono na nas kar wynika  
z procedur, gdyż kary są ostatecznością. Po stwierdzeniu naruszania prawa 
kraje członkowskie zawsze dostają szanse i czas na dostosowanie się do 
decyzji ETS i ewentualne zadośćuczynienie. W przypadku gdy dany kraj 
nie skorzysta z tej możliwości ETS może nałożyć sankcje pieniężne w for-
mie ryczałtu albo okresowej kary pieniężnej albo jedno drugie. Wysokość 
kar określa komunikat Komisji z 2005 roku np. kara pieniężna za każdy 
dzień opóźnienia niedostosowania się do wyroku wynosi od 4 do 260 tys. 

euro za dzień. Przykładem sprawy która jest porażką polskiego rządu, ale 
jak na razie nie spowodowała kary pieniężnej tylko nałożyła zobowiązanie 
zadośćuczynienia jest sprawa odliczenia VAT od nabycia i zakupu paliw 
do samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospo-
darczej. W roku 2004 i 2005 organizacje pozarządowe zwracały rządowi 
uwagę o niezgodności takiej regulacji z przepisami unijnymi. Pomimo 
tego Minister Finansów przyjął rozwiązanie które dzisiaj może kosztować 
skarb państwa nawet kilkanaście miliardów złotych. 

Decydenci muszą wziąć odpowiedzialność za decyzje które po-
dejmują, a podstawową sankcją za doprowadzenie do strat powinna 
być, jako minimum, eliminacja z życia publicznego w postaci zakazu 
zajmowania stanowisk w administracji, a jako maksimum konieczności 
zwrócenia skarbowi państwa równoważności zapłaconych kar. 

W przypadku Dyrektywy 91/2002/WE perspektywa kar jest dość odle-
gła choć mało prawdopodobne jest abyśmy jako kraj przeszli procedurę 
sprawdzania zgodności przepisów krajowych z celami dyrektywy (List 
Otwarty do Premiera RP, EiB – nr 01/2009). Nie uporaliśmy się jeszcze  
z obowiązującą dyrektywą, a już Komisja Europejska od listopada 2009 
roku prowadzi intensywne konsultacje na temat nowelizacji Dyrektywy. 
Poniżej przytoczymy uzasadnienie podjęcia nowelizacji. Pełny tekst 
uwag do projektu Dyrektywy razem z nazwiskami euro parlamentarzystów 
zgłaszających poprawki (w tym dwóch Polaków Buzek i Gierek) i jej tekst 
zintegrowany (po poprawkach tzw. Compromise Amendments) zwany 
raportem Ticau (od nazwiska posła sprawozdawcy Silvii Adriany Ticau) 
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Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań przedstawionych w artykule pt. Ta okropna 
Dyrektywa zamieszczonym w Nr 01/2009 EiB. Celem pracy jest dostarczenie aktualnej 
informacji na temat procedury nowelizacji Dyrektywy o charakterystyce energetycznej 
budynków, która zostanie poddana dyskusji na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego 
5 maja 2009 roku. Proces legislacji na poziomie europejskim jest jawny, a w Internecie 
dostępne są wszelkie materiały, które umożliwiają śledzenie dyskusji i kolejnych wersji two-
rzonych dokumentów, a także szereg raportów i studiów opracowanych celem uzasadnie-
nia podjęcia nowelizacji. Można skonstatować, że na poziomie Parlamentu Europejskiego  
i Rady Europy wszelkie dokumenty są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Sprzyja 
to monitorowaniu działań administracji europejskiej i członków parlamentu. Szkoda,  
że w Polsce niewiele osób (z uwzględnieniem mediów) korzysta z tych zasobów, a tzw. 
konsultacje środowiskowe używane są przez decydentów do stwierdzenia ich przepro-
wadzenia i uwzględnienia w procesie opracowywania przepisów, przy czym stanowiska 
poszczególnych „konsultowanych” podmiotów nie są udostępniane do wiadomości pub-
licznej choć wysyłane są podziękowania za udział w tych konsultacjach.
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został przyjęty przez Komisję Przemysłu, Badań i Energii i skierowany 
pod głosowanie Parlamentu Europejskiego. Nie znamy niestety stano-
wiska polskiego rządu w sprawie nowelizacji, ale jakie by ono nie było 
Parlament Europejski będzie 5 maja 2009 głosował przyjęcie nowelizacji 
w przytoczonej wersji. Jak dalece rozmija się to z polskim wdrożeniem 
i oficjalnymi interpretacjami przepisów można bez trudu wywnioskować 
samemu zapoznając się z dokumentami zawierających zintegrowany tekst 
nowelizacji, listę poprawek i nazwiska zgłaszających poprawki posłów 
komisji, a także dokumenty towarzyszące zamieszczone w języku polskim 
na stronach:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
52008PC0780:PL:NOT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnu
m=COD/2008/0223

Cele polityki UE i sektor budynków
W styczniu 2007 r. Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet klima-

tyczno-energetyczny [COM (2007) 1] przewidujący do 2020 r. zmniej-
szenie zużycia energii o 20 %, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  
o 20% i wzrost udziału energii odnawialnej o 20% („cel 20-20-20”, 
Polska w wyniku zabiegów Ministerstwa Środowiska uzyskała zmniejsze-
nie zobowiązania w zakresie energii odnawialnych z 20 do 15%). Pakiet 
ten został zatwierdzony na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej  
w 2007 r. Cele te zostały przyjęte w świetle coraz większej liczby do-
wodów naukowych na zmianę klimatu, wysokich cen energii, rosnącego 
uzależnienia od importowanej energii oraz jego możliwych reperkusji 
geopolitycznych. Oczywiste jest, że zmniejszenie zużycia energii może 
znacząco przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Sektor budynków 
stwarza wiele możliwości podjęcia opłacalnych ekonomicznie działań, 
przy jednoczesnym zwiększeniu dobrobytu obywateli UE.

Sektor budynków jest największym użytkownikiem energii i stanowi 
największe źródło emisji CO2 w UE: odpowiada on za około 40% cał-
kowitego końcowego zużycia energii i emisji CO2 w UE. Sektor ten ma 
znaczny niewykorzystany dotychczas potencjał w zakresie opłacalnych 
ekonomicznie oszczędności energii, który – jeśli zostałby zrealizowany 
– oznaczałby spadek zużycia energii w UE w 2020 r. o 11%. Przekłada 
się to na szereg korzyści, takich jak mniejsze zapotrzebowanie na energię, 
mniejsza zależność od importu, mniejszy wpływ na klimat, mniejsze 
rachunki za prąd, więcej miejsc pracy i wsparcie rozwoju lokalnego.

Budynki zasadniczo odpowiadają potrzebom i preferencjom obywateli 
Europy w ich konkretnym środowisku i są w związku z tym postrzegane 
jako kluczowe zagadnienie leżące w kompetencjach władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych. Jednocześnie produkty, sprzęt i usługi budow-
lane są ważną częścią wewnętrznego rynku UE; obecnie wielu pracowni-
ków i wiele przedsiębiorstw nie ogranicza swojej działalności do jednego 
kraju. Ponadto sektor budynków ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia 
celów w zakresie energii i klimatu przy możliwie najmniejszym koszcie 
dla osób prywatnych i społeczeństwa we wszystkich krajach, a wartość 
dodana wspólnych wysiłków jest duża. Jest to dalsze uzasadnienie dla 
podjęcia działań na szczeblu UE.

Dyrektywa EPBD jest głównym narzędziem prawnym Wspólnoty, 
które przewiduje kompleksowe podejście do efektywnego wykorzystania 
energii w sektorze budynków. Głównym celem dyrektywy EPBD jest 
promowanie opłacalnej ekonomicznie poprawy ogólnej charakterystyki 

energetycznej budynków. Jej przepisy obejmują potrzeby energetyczne 
w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń i wody, chłodzenia, wen-
tylacji i oświetlenia w nowych i istniejących budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Większość obowiązujących przepisów dotyczy 
wszystkich budynków, niezależnie od ich wielkości i od tego, czy są 
to budynki mieszkalne. Niektóre przepisy dotyczą jedynie konkretnych 
rodzajów budynków. Dyrektywa łączy w jednym tekście prawnym różne 
instrumenty regulacyjne (takie jak wymóg ustanowienia przez państwa 
członkowskie wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej dla 
nowych i istniejących dużych budynków, które podlegają ważniejszej 
renowacji) oraz instrumenty oparte na informacji (takie jak świadectwa 
charakterystyki energetycznej czy przeglądy instalacji ogrzewania i 
klimatyzacji).

Dyrektywa EPBD nie określa poziomów obowiązujących w całej UE, tylko 
wymaga od państw członkowskich ustanowienia konkretnych wymagań i od-
powiednich mechanizmów. W związku z tym zastosowane w dyrektywie po-
dejście w pełni uwzględnia krajowe i regionalne warunki brzegowe, takie jak 
klimat zewnętrzny i indywidualne tradycje budowlane. Państwa członkowskie 
mogą wyjść poza minimalne wymagania określone w dyrektywie i zastoso-
wać bardziej ambitne podejście. Wdrożenie dyrektywy EPBD było opóźnione, 
ale obecnie 22 państwa członkowskie deklarują jej pełną transpozycję (ocena 
Komisji w toku). Jednym z najważniejszych dotychczasowych osiągnięć 
dyrektywy EPBD jest wprowadzanie zagadnienia efektywności energetycznej 
budynków do programów politycznych, jego włączenie do przepisów budow-
lanych oraz zwrócenie uwagi obywateli na tę kwestię.

Inne instrumenty regulacyjne
Oprócz dyrektywy EPBD istnieje szereg innych dyrektyw dotyczą-

cych aspektów energetycznych w kontekście budynków, np. dyrektywa 
2005/32/WE dotycząca Eko-projektu dla produktów wykorzystujących 
energię, dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania ko-generacji, dy-
rektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych oraz zaproponowana dyrektywa w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Przepisy doty-
czące budynków można też znaleźć w dyrektywie 89/106/EWG dotyczą-
cej wyrobów budowlanych i w planie działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej.

Mimo iż dyrektywy te nie są wyraźnie wskazane we wniosku no-
welizacji, gdyż nie jest to przyjęte w praktyce legislacyjnej, stanowią 
one nieodłączną część zestawu narzędzi promujących zrównoważone 
budownictwo i zrównoważone wykorzystanie budynków w UE, a państwa 
członkowskie są zobowiązane do ich pełnego uwzględniania przy opra-
cowywaniu polityki w tym sektorze.

Potrzeba podjęcia dalszych działań?
Pomimo dotychczas podjętych działań nie wykorzystano jeszcze 

bardzo dużego potencjału w zakresie opłacalnych ekonomicznie oszczęd-
ności energii. Oznacza to, że wiele potencjalnych korzyści społecznych, 
gospodarczych i środowiskowych na poziomie krajowym i unijnym nie 
jest w pełni realizowanych. Jest to spowodowane złożonym charakterem 
sektora oraz niedostatkami rynku, jak również pewnymi ograniczeniami 
wynikającymi z brzmienia i zakresu niektórych przepisów obowiązującej 
dyrektywy EPBD, a także niskim poziomem ambicji przy jej wdrażaniu 
przyjętym przez niektóre państwa członkowskie.
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Konsultacje z zainteresowanymi stronami  
oraz ocena skutków
Konsultacje, gromadzenie danych i wykorzystanie wiedzy 
specjalistycznej

Wniosek w sprawie przekształcenia dyrektywy EPBD został opraco-
wany w oparciu o szereg uwag otrzymanych od państw członkowskich  
i zainteresowanych stron przy różnorodnych okazjach, w tym podczas in-
ternetowych konsultacji publicznych. Przeprowadzono dogłębną analizę 
wpływu różnych zaproponowanych opcji z uwzględnieniem ich skutków 
gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych, biorąc również pod 
uwagę zasadę pomocniczości i proporcjonalności.

Ocena skutków
Ocena skutków jasno wykazała, że dokonanie przeglądu dyrektywy 

EPBD jest właściwym działaniem prowadzącym do osiągnięcia celów 
polityki UE. Obowiązująca obecnie dyrektywa będzie punktem wyjścia 
i podstawą dla przyszłych działań. Należy jednak podkreślić, że rozwią-
zanie polega na zastosowaniu zintegrowanego zestawu instrumentów 
politycznych. Tak więc inne środki nieregulacyjne, mimo że same  
w sobie niewystarczające, są niezbędnym uzupełnieniem wdrażania 
dyrektywy. Dlatego należy kontynuować i wzmacniać starania mające 
na celu dostarczanie szerszych informacji, szkolenie ekspertów i uzgod-
nienie dobrowolnych działań. Ponadto konieczne jest podjęcie wysiłków 
celem ustalenia zachęt finansowych i fiskalnych na odpowiednim pozio-
mie, tak aby zachęcić do efektywnego wykorzystywania zasobów. 

W ocenie skutków stwierdzono, że należy w dwojaki sposób zająć się 
szeregiem aspektów dyrektywy EPBD. Po pierwsze należy wyjaśnić dwu-
znaczne sformułowania. Zaproponowano również zastosowanie techniki 
przekształcenia (zamiast zmiany). Po drugie należy wzmocnić główne 
filary obecnej dyrektywy, czyli wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej nowych budynków oraz budynków istniejących, które są 
poddawane ważniejszej renowacji, świadectwa charakterystyki ener-
getycznej oraz przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. Opcje 
przeanalizowane w ramach każdego filaru obejmują zestaw instrumentów 
politycznych oraz alternatywy nieregulacyjne. Umożliwią one pełne wy-
korzystanie potencjału obowiązującej dyrektywy EPBD oraz rozszerzenie 
jej wpływu. 

Minimalny całkowity wpływ opcji, które uznano za najkorzystniejsze 
i w związku z tym uwzględniono we wniosku dotyczącym przekształce-
nia, oraz w przypadku których było możliwe oznaczenie ilościowe, jest 
znaczny:
–  oszczędności energii na poziomie 60-80 mln ton ekwiwalentu ropy 

rocznie do 2020 r., tj. obniżenie o 5-6% końcowego zużycia energii 
w UE w 2020 r.;

–  zmniejszenie emisji CO2 o 160–210 mln ton rocznie do 2020 r., tj. 4-5% 
łącznych emisji CO2 w UE w 2020 r.;

–  280 000 (do 450 000) potencjalnych nowych miejsc pracy do 2020 r.,  
przede wszystkim w sektorze budowlanym, dla wykonujących certy-
fikaty energetyczne, audytorów i inspektorów systemów ogrzewania 
i klimatyzacji. Nowe miejsca pracy będą również powstawały w 
następstwie zapotrzebowania na produkty, komponenty i materiały 
stosowane lub instalowane w budynkach o lepszej charakterystyce 
energetycznej (liczba takich miejsc pracy nie została uwzględniona w 
ocenie skutków).

Wymagania inwestycyjne i koszty administracyjne są stosunkowo 
niskie w porównaniu do korzyści i zysków. Przykładowo zniesienie progu 
1000 m2 określonego w art. 6 obowiązującej dyrektywy EPBD doprowa-
dziłoby do dodatkowych kosztów inwestycyjnych w wysokości 8 mld EUR 
rocznie, ale dzięki nim osiągnięto by oszczędności na kosztach energii  
w wysokości 25 mld EUR rocznie do 2020 r., co również oznacza znaczne 
ograniczenie kosztów zmniejszania emisji CO2. Powyższych obliczeń 
dokonano na podstawie zachowawczych szacunków dotyczących ceny 
ropy.  

Wymagania inwestycyjne nie są równo rozłożone między obywatelami 
UE, tj. osoby, które będą dokonywały ważniejszych renowacji swoich bu-
dynków lub będą dokonywać transakcji dotyczących nieruchomości, po-
niosą dodatkowe koszty. Niemniej jednak w związku z wysokimi cenami 
energii te początkowe inwestycje przyniosą atrakcyjne zyski i zmniejszą 
rachunki za energię. Będzie to miało pozytywne bezpośrednie i pośrednie 
skutki dla całej gospodarki. 

Ogólne korzyści dla społeczeństwa w kategoriach mniejszego zużycia 
energii, i tym samym obniżonych emisji CO2 oraz mniejszej zależności 
od importowanej energii, tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy zdro-
wia i wydajności pracy, znacznie przewyższają koszty przeanalizowanych 
środków. Inwestycje mające na celu oszczędność energii, które zwracają 
się dzięki temu, iż umożliwiają wydajne wykorzystanie energii pierwotnej, 
również prowadzą do zwiększenia dobrobytu.

Pewne wymogi mogą jednak stanowić obciążenie dla niektórych go-
spodarstw o niskich dochodach. Poprawa jakości budynków jest ważnym 
sposobem na znalezienie długoterminowego rozwiązania problemu, jakim 
są wysokie rachunki za energię, oraz na poprawę jakości życia. Należy 
wykorzystać inne środki, które stoją do dyspozycji państw członkowskich, 
aby udzielić wsparcia tym, którzy go potrzebują. Zmieniona dyrektywa 
wspiera narzędzia finansowania celowego. Dyrektywa ustanawia na 
przykład podstawę dla połączenia poprawy charakterystyki energetycznej, 
określonej w zaleceniu do świadectwa, z zachętami finansowymi.

Opublikowany dokument z oceną skutków oraz załączniki do niego 
zawierają szczegółowe informacje na temat różnorodnych rozważonych 
opcji oraz ich wpływu, a także na temat podejścia metodycznego użytego 
do ich oceny. 

Wpływ na budżet   
Władze państw członkowskich w odpowiedzi na przygotowaną przez 

Komisję ankietę dotyczącą przeglądu dyrektywy oszacowały, że wpływ 
dyrektywy na budżet nie jest zbyt duży. Również wpływ administracyjny 
jest umiarkowany. Zmniejszenie nieproduktywnego zużycia energii pier-
wotnej w sektorze budynków doprowadzi do ograniczenia wydatków 
gospodarstw, przedsiębiorstw i organów publicznych zarządzających 
tymi budynkami i użytkujących je. Korzyści pieniężne i gospodarcze 
będą wyższe niż dodatkowe koszty poniesione na inwestycje mające na 
celu oszczędność energii. Koszty administracyjne i konieczne inwestycje 
zostały szczegółowo omówione w dokumencie zawierającym ocenę skut-
ków. Nie wskazano żadnych znacznych kosztów dla budżetu Wspólnoty.

Aspekty prawne wniosku TICAU
Krótki opis proponowanych działań

W przedmiotowym wniosku nowelizacji zostały zachowane cele  
i główne zasady obowiązującej dyrektywy EPBD, a rola państw członkow-
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skich przy ustalaniu konkretnych wymagań również jest taka sama, jak 
w obowiązującej dyrektywie EPBD. Obciążenia administracyjne zostały 
ograniczone do minimum, ale rozszerzone, tak aby osiągnąć maksymalny 
efekt. Kluczowe znaczenie ma właściwe i terminowe wdrożenie 
obowiązującej dyrektywy EPBD. Niniejszy wniosek nie powinien być 
wymówką dla opóźnienia wdrażania obowiązującej dyrektywy. Niniejszy 
wniosek wyjaśnia, wzmacnia i rozszerza zakres przepisów obowiązującej 
dyrektywy EPBD poprzez:
– wyjaśnienie brzmienia niektórych przepisów;
–  rozszerzenie zakresu przepisu nakazującego państwom członkowskim 

ustanowienie minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki 
energetycznej w przypadku przeprowadzania ważniejszej renowacji;

–  wzmocnienie przepisów dotyczących świadectw charakterystyki ener-
getycznej, przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji, wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, informacji i niezależnych 
ekspertów;

–  zapewnienie państwom członkowskim i zainteresowanym podmiotom 
instrumentu obliczeniowego, umożliwiającego porównanie ustalonych 
na poziomie krajowym lub regionalnym minimalnych wymagań doty-
czących charakterystyki energetycznej z poziomem optymalnym pod 
względem kosztów;

–  stymulowanie państw członkowskich do rozwijania ram mających na 
celu upowszechnienie na rynku budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia energii i emisji CO2;

–  zachęcanie do bardziej aktywnego zaangażowania sektora publicznego 
jako wzoru do naśladowania.

Podstawa prawna
Efektywność energetyczna budynków odgrywa ważną rolę we wspól-

notowej polityce ochrony środowiska. Dlatego podstawą obowiązującej 
obecnie dyrektywy EPBD jest art. 175 ust. 1 Traktatu WE. Przyjęte 
na szczeblu UE instrumenty dotyczące efektywności energetycznej 
odzwierciedlają rosnące znaczenie energii jako wyzwania politycznego  
i gospodarczego oraz jej ścisły związek z takim obszarami polityki, jak 
bezpieczeństwo dostaw energii, zmiana klimatu, zrównoważony rozwój, 
środowisko, rynek wewnętrzny i rozwój gospodarczy.

Sektor budynków jest odpowiedzialny za około połowę emisji CO2, 
które nie zostały objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, 
posiada również znaczący potencjał w zakresie obniżenia emisji CO2 
przy niewielkich lub wręcz ujemnych kosztach. Specyfika sektora budyn-
ków ogranicza wskaźnik korzyści wynikających z energooszczędności. 
Produkty budowlane, sprzęt i usługi związane z budynkami stanowią 
ważny element rynku wewnętrznego UE. Przy braku pewności co do 
ugruntowania i trwałości warunków rynkowych w całej UE, mało prawdo-
podobne jest, aby przedsiębiorstwa szybko odpowiedziały na rosnące za-
potrzebowanie na usługi w zakresie efektywności energetycznej. Ponadto 
wobec coraz większej mobilności pracowników oraz wzrostu liczby 
przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku ogólnoeuropejskim 
środki stwarzające bardziej porównywalne krajowe warunki regulacyjne 
zmniejszyłyby obciążenia administracyjne i zwiększyłyby możliwości 
zwiększenia wydajności.

Cele w zakresie efektywności energetycznej nie mogły do tej pory 
zostać osiągnięte w wystarczającym stopniu przez państwa członkowskie 
działające w pojedynkę i konieczne są działania na szczeblu 

Wspólnoty, które ułatwią i wesprą realizację działań na szczeblu kra-
jowym. Najważniejsze elementy obowiązującej dyrektywy EPBD zostały 
już zbadane pod kątem zasad pomocniczości i proporcjonalności,  
a praktyka wykazała adekwatność przyjętej koncepcji. Przedłożony wnio-
sek przestrzega obu zasad. Nacisk położono na ustanowienie wspólnego 
podejścia, które stworzy podstawę dla spójnych i wzajemnie wzmacnia-
jących się mechanizmów na rzecz poprawy efektywności energetycznej, 
przy jednoczesnym zachowaniu przez państwa członkowskie kontroli nad 
indywidualnymi wymogami i sposobem ich wdrożenia.

Przekształcenie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków jest częścią strategii Komisji na rzecz lepszych uregulowań 
prawnych, w szczególności planu działań na rzecz uproszczenia i pod-
niesienia jakości środowiska regulacyjnego. Proponuje się zastosowanie 
techniki przekształcenia, ponieważ poprawia ona czytelność tekstu  
i ułatwia zrozumienie.

Podsumowanie
Dotychczasowe rozważania dotyczyły uzasadnienia nowelizacji 

Dyrektywy dostarczonego przez KE, poniżej przytaczamy argumenty 
posła sprawozdawcy, które w ostateczności doprowadziły do wniesienia 
szeregu poprawek do wersji proponowanej przez Komisję. 

Finanse
Dyrektywa powinna odzwierciedlać potrzebę finansowania adekwat-

nego do minimalnych norm i wymogów, które zostaną ustanowione. 
Cel dyrektywy zostanie osiągnięty tylko wówczas, kiedy udostępnione 
zostaną zróżnicowane instrumenty finansowe – idealnie nakierowane na 
najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe.

Istnieje wiele potencjalnych instrumentów, które państwa członkow-
skie i/lub Komisja mogą zaoferować:
–  projekty bezpośrednich wydatków publicznych,
–  pożyczki gwarantowane i dotacje (użyteczne w sytuacji, kiedy uzyskanie 

kredytu jest trudne),
–  granty socjalne,
–  obniżenie stawek podatku VAT na usługi i produkty związane z poprawą 

efektywności energetycznej budynków,
–  obniżenie podatku od nieruchomości,
–  innowacyjne modele finansowania – np. finansowanie zwrotu kosztów 

na podstawie oszczędności uzyskanych w opłatach za energię,
–  utworzenie Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej  

i Energii Odnawialnej w celu wspierania wykonywania przepisów przed-
miotowej dyrektywy.

Do chwili obecnej ograniczone wykorzystanie funduszy strukturalnych 
na rzecz efektywności energetycznej budynków dozwolone było tylko  
w tych państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej 
w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie. Komisja zaproponowała, by z tej 
możliwości korzystały wszystkie państwa członkowskie. Sprawozdawczyni 
proponuje zwiększyć maksymalną kwotę alokacji z EFRR, która mogłaby 
zostać przeznaczona na realizację projektów w tym obszarze, z 3% do 
15%.

Informowanie i zwiększanie świadomości
Ważne jest, aby wszystkie właściwe podmioty były świadome korzy-

ści płynących z poprawy charakterystyki energetycznej i miały dostęp do 
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odpowiednich informacji na ten temat. Państwom członkowskim należy 
umożliwić dzielenie się informacjami związanymi z najlepszą praktyką.

Należy opracować wspólne europejskie źródło informacji – stronę 
internetową i bazę danych – zawierające całość stosownej legislacji, 
wszystkie programy publiczne propagujące zmniejszanie emisji CO2 
i efektywność energetyczną w budynkach, jak również obowiązujące 
instrumenty finansowe i fiskalne. Kampanie informacyjne i zwiększające 
świadomość powinny koncentrować się na aspektach, które nie są objęte 
minimalnymi normami.

Władze lokalne i regionalne
Państwa członkowskie mają do odegrania ważną rolę w związku z po-

prawą charakterystyki energetycznej budynków. Podczas opracowywania 
znormalizowanej metodologii obliczania poziomu wymagań minimalnych 
należy prowadzić konsultacje z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Ponadto państwa członkowskie muszą zapewnić, że z doradztwa  
i szkoleń będą mogli korzystać planiści i inspektorzy budowlani, aby 
mogli odpowiednio rozważyć optymalną kombinację inwestycji w energię 
ze źródeł odnawialnych, technologii o wysokiej efektywności oraz lokal-
nych sieci ciepłowniczych podczas planowania, projektowania, budowa-
nia i odnawiania obszarów przemysłowych lub mieszkalnych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej
„Charakterystyka energetyczna” definiowana w dyrektywie może nie 

odzwierciedlać rzeczywistego zużycia energii. W przypadku budynków, 
w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmo-
wana przez władze publiczne oraz budynków często odwiedzanych przez 
ogół społeczeństwa o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 
właściwe jest dostarczenie i upublicznienie informacji na temat rzeczywi-
stego zużycia energii w świadectwach charakterystyki energetycznej.

Informacje zawarte w świadectwach charakterystyki energetycznej 
znajdujących się w budynkach zajmowanych przez władze publiczne  
i innych budynkach odwiedzanych przez ogół społeczeństwa muszą być 
przedstawione w przystępnej formie i być łatwo porównywalne. Wspólne 
normy dotyczące umieszczenia w widocznym miejscu, w tym dotyczące 
wspólnego oznaczenia energetycznego budynków, powinny zostać opra-
cowane przez Komisję. 

Ponieważ budynki zajmowane przez władze publiczne powinny być 
przykładem w zakresie przedstawiania i promowania efektywności ener-
getycznej, w sposób uzasadniony można wymagać, aby władze publiczne 
wykonały zalecenia określone w świadectwie charakterystyki energetycz-
nej w rozsądnym okresie. Wszystkim właścicielom budynków powinno 
jednak przysługiwać prawo do wniesienia w dowolnej chwili o wydanie 
lub weryfikację świadectwa oraz korzystania z usług różnych ekspertów, 
jeśli właściciele nie zgadzają się z przedstawionymi zaleceniami. 

Wreszcie istotne jest zapewnienie większej normalizacji i wzajem-
nego uznawania w odniesieniu do świadectw charakterystyki energetycz-
nej oraz szkolenia i akredytacji ekspertów, którzy te świadectwa wydają, 
we wszystkich państwach członkowskich. Komisja powinna opracować w 
tym zakresie wspólne wytyczne, które to umożliwiają.

Minimalne wymagania
Sprawozdawczyni popiera podejście Komisji zakładające osiągnięcie 

zbieżności między państwami członkowskimi w oparciu o obowiązujące 

ich minimalne wymagania oraz proponowane harmonogramy. Podejście 
takie pozwoli na elastyczność odzwierciedlającą różnice geograficzne i 
klimatyczne, przy jednoczesnym zapewnieniu, że wymagania będą rygo-
rystyczne i dobrze uzasadnione.

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie know-how w zakresie techno-
logii i budownictwa oraz doświadczenia państw członkowskich w zakresie 
stosowania rozwiązań, logiczne jest by Komisja mogła przeprowadzać 
regularne przeglądy znormalizowanej metodologii obliczania optymalnej 
pod względem kosztów efektywności energetycznej.

Po 2014 roku państwa członkowskie nie powinny ułatwiać wznosze-
nia nowych budynków, które nie osiągają optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej określonych w znormalizowanej metodologii. 

Sprawozdawczyni obawia się jednak, że zastosowanie takiego okresu 
w przypadku modernizacji budynków okaże się problematyczne – pla-
nowanie i realizowanie projektów modernizowania budynków na dużą 
skalę jest procesem długotrwałym, toteż termin przypadający na 2014 
rok może oznaczać, że ważne projekty realizowane na dużą skalę zostaną  
w wielu krajach opóźnione lub przerwane. 

Jeśli chodzi o odstępstwa, sprawozdawczyni nie widzi powodu, dla 
którego budynki będące drugim miejscem zamieszkania należałoby 
objąć wyjątkiem i nie stosować względem nich norm minimalnych. 
Sprawozdawczyni uważa, że dwa lata jest zbyt krótkim okresem na 
zdefiniowanie budynku wykorzystywanego tymczasowo – na przykład, 
duże przedsiębiorstwa będą zmuszone przez dłuższy okres korzystać 
tymczasowo z innych budynków, gdy ich główna siedziba będzie mo-
dernizowana.

Sprawozdawczyni zgadza się z wnioskiem Komisji w odniesieniu do 
rozszerzenia zakresu wymagań minimalnych i stosowania ich w przypadku 
każdej istotnej modernizacji budynku. Niemniej wyjątek oparty na braku 
technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji nadal znajduje 
zastosowanie. Prawdopodobnie rożne państwa członkowskie, a nawet 
rożne lokalne organy wykonawcze, będą definiowały możliwość realizacji 
w odmienny sposób, toteż w tym obszarze potrzebne są jednoznaczne 
wytyczne.

Budynki o niskim lub zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla
W tym obszarze propozycje Komisji mogą zostać wzmocnione. Nie 

ma żadnego powodu, dla którego wszystkie nowe budynki nie mogłyby 
spełnić tego wymagania do 2020 roku. Budynki publiczne powinny 
wcześniej uzyskać zgodność z tymi wymaganiami.

Do 2013 roku Komisja powinna przedstawić wniosek uwzględniający 
wspólną definicję budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym 
poziomem emisji dwutlenku węgla oraz metodologię porównawczą, 
którą państwa członkowskie będą stosować do udoskonalenia swoich 
krajowych przepisów i definicji. Aby zapewnić, że propozycje będą rygo-
rystyczne, efektywne i należycie rozpatrzone, powinny one zostać objęte 
procedurą współ-decyzji, a nie komitologii.

Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji
Ponieważ przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji mogą okazać 

się znacznym obciążeniem biurokratycznym dla właścicieli budynków, 
zasadne byłoby połączenie obu przeglądów tak, aby przeprowadzane były 
w tym samym czasie.
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Komisja przewiduje odstępstwa od przepisów dotyczących regularnych 
przeglądów systemów ogrzewania, jeśli państwa członkowskie podejmą inne, 
„równoważne” środki. Ta sama zasada powinna stosować się w przypadku 
systemów klimatyzacji. Niestety wydaje się, że Komisja nie ma środków do 
anulowania odstępstwa, jeśli – w jej opinii – środki podjęte przez państwa 
członkowskie nie są w rzeczywistości równoważne. Należy to skorygować. 

Mam nadzieję, że powyższy tekst zachęci czytelnika do sięgnięcia 
do materiałów źródłowych. Znaczna objętość (43 strony) poprawionego 
przez posłów tekstu nowelizacji Dyrektywy uniemożliwia jego przytocze-
nie na stronach Energii i Budynku. Tekst tego dokumentu zamieścimy na 
stronach ZAE i stronie internetowej czasopisma. Poniżej dla podtrzyma-
nia dyskusji na temat podobieństw i różnic w traktowaniu obowiązków 
wynikających z dyrektywy przytaczamy opis (posła sprawozdawcy) kilku 
jej artykułów odnoszących się do żywo dyskutowanych w Polsce spraw 
jak np. obowiązek posiadania świadectwa, uprawnienia do wykonywania 
świadectw i kary za niedotrzymanie wymagań.

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 wy-
najmie) o charakterystyce energetycznej budynku (lub jego części). 

Wprowadzono wymóg, zgodnie z którym, jeżeli ponad 250 m2 cał-
kowitej powierzchni użytkowej budynku jest zajmowane przez władze 
publiczne, świadectwo należy wydać do dnia 31 grudnia 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 eksper-

tów 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, na przykład przedsiębiorstwom świadczą-
cym usługi energetyczne (ESCO) i agencjom energetycznym; ogranicza 
to konkurencję.

Art. 17. Niezależny system kontroli
Wprowadzono wymóg dotyczący niezależnego systemu kontroli świa-

dectw charakterystyki energetycznej oraz sprawozdań z przeglądu syste-
mów ogrzewania i klimatyzacji poprzez wyrywkowe kontrole jakości.

Świadectwa i sprawozdania z przeglądu są na żądanie rejestrowane.

Art. 22. Kary
Państwa są zobowiązane do ustanowienia i wdrożenia zasad obo-

wiązujących w przypadku naruszenia krajowych przepisów przyjętych na 
mocy niniejszej dyrektywy. Kara może zależeć od zużycia energii lub za-
potrzebowania na energię budynku, dla którego wystawiono świadectwo, 
bądź od znamionowej mocy użytecznej poddanego przeglądowi systemu 
ogrzewania lub klimatyzacji. 

Na zakończenie trzeba wyjaśnić tytuł niniejszego artykułu. RECAST 
jest slangowym określeniem nowelizacji przepisów w UE i w tym zna-
czeniu wszystkie działania dotyczące zmiany \dyrektywy były uzupeł-
niane słowem recast. 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 nie-
unikniona.

n


