
Nowe prawodawstwo UE w sprawie poszanowania energii

ZAOSTRZENIE WYMAGA¡
ENERGETYCZNYCH DLA
BUDYNKÓW

owa dyrektywa UE (1) w sprawie charakterystyki
energetycznej budynków, której zapisy muszà
zostaç wdro˝one przez paƒstwa cz∏onkowskie do

krajowego ustawodawstwa do stycznia 2006 r.,
wymaga zaostrzenia wymagaƒ i przyj´cia norm

dotyczàcych zu˝ycia energii w budynkach ca∏ej Europy.
Spowoduje to zmniejszenie zu˝ycia energii bez koniecz-
noÊci ponoszenia znaczàcych dodatkowych nak∏adów przy
jednoczesnym przewidywanym wzroÊcie komfortu
u˝ytkowników. Dzia∏ania takie – dotyczàce wszystkich
u˝ytkowników energii – sà istotnym elementem strategii UE,
której celem jest wype∏nienie zobowiàzaƒ wynikajàcych 
z Protoko∏u z Kioto. Zgodnie z zapisami dyrektywy:

• w ca∏ej UE stosowana b´dzie wspólna metodologia
obliczania charakterystyki energetycznej budynku,
uwzgl´dniajàca lokalne warunki klimatyczne;

• paƒstwa cz∏onkowskie okreÊlà minimalne wymagania
dotyczàce charakterystyki energetycznej i b´dà je
stosowaç zarówno do nowych budynków, jak i przy
wykonywaniu kompleksowej renowacji istniejàcych
du˝ych budynków. Wiele z tych wymagaƒ zostanie
okreÊlonych na podstawie istniejàcych lub
projektowanych norm europejskich;

• system certyfikacji oceny charakterystyki energetycznej
budynków spowoduje, ˝e poziomy zu˝ycia energii b´dà
bardziej przejrzyste dla w∏aÊcicieli budynków, najemców 
i u˝ytkowników; 

• kot∏y grzewcze i systemy klimatyzacji o mocach
wi´kszych ni˝ ustalone minimum b´dà podlegaç
regularnym kontrolom, majàcym na celu sprawdzenie ich
sprawnoÊci energetycznej i emisji gazów cieplarnianych.

Badania potwierdzajà, ˝e do 2010 r. mo˝na zaoszcz´dziç
ponad jednà piàtà obecnego zu˝ycia energii dzi´ki
zastosowaniu ostrzejszych wymagaƒ w odniesieniu do
nowych budynków oraz do budynków poddawanych
kompleksowej renowacji. Przyczyni si´ to w znacznym
stopniu do osiàgni´cia celu wymienionego w Protokole 
z Kioto oraz, co wa˝ne, nie b´dzie wymaga∏o ˝adnych
zmian w dotychczasowym sposobie ˝ycia. Pe∏ne
wykorzystanie tej szansy zale˝y oczywiÊcie od tego, 
w jakim stopniu zostanie wdro˝ona dyrektywa.

ZMNIEJSZENIE ZU˚YCIA
ENERGII W BUDYNKACH

bywatele Europy powinni zu˝ywaç mniej
energii. Zu˝ycie to wzrasta ka˝dego roku 
i Europa staje si´ coraz bardziej zale˝na od

dostaw ropy naftowej i gazu pochodzàcych 
z paƒstw trzecich. Zobowiàzania podj´te w ramach
Protoko∏u z Kioto oznaczajà zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych o 8% poni˝ej poziomu z 1990 roku 
w okresie 2008–12, a tym samym wymagajà zmniejszenia
zu˝ycia ropy naftowej, gazu i w´gla.

W 2000 r. Komisja Europejska przyj´∏a Zielonà Ksi´g´,
okreÊlajàcà strategi´ uwzgl´dniajàcà wymienione
problemy. W dokumencie tym stwierdzono, ˝e mimo
wzrostu wykorzystania odnawialnych êróde∏ energii 
i zwiàzanego z tym zmniejszenia emisji i importu surowców
energetycznych, wszyscy u˝ytkownicy energii muszà
podjàç dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia jej zu˝ycia.

Powszechnie uwa˝a si´, ˝e transport i przemys∏ zu˝ywajà
znaczne iloÊci energii, tymczasem w europejskich
budynkach zu˝ywa si´ jej oko∏o 40%. Potrzeby w zakresie
oÊwietlenia, ogrzewania, klimatyzacji oraz przygotowania
ciep∏ej wody w domach, miejscach pracy oraz miejscach
sp´dzania wolnego czasu poch∏aniajà wi´cej energii, ni˝
transport czy przemys∏.

• Gospodarstwa domowe zu˝ywajà dwie trzecie energii
wykorzystywanej w budynkach w Europie; zu˝ycie
energii roÊnie ka˝dego roku wraz ze wzrostem poziomu
˝ycia, z którym zwiàzane jest powszechne korzystanie 
z systemów klimatyzacji i ogrzewania.

• Dziesi´ç milionów kot∏ów grzewczych w domach
europejskich ma wi´cej ni˝ 20 lat; dzi´ki ich wymianie
mo˝na zaoszcz´dziç 5% energii.

• Oko∏o 30–50% energii zu˝ywanej na oÊwietlenie mo˝na
zaoszcz´dziç dzi´ki zastosowaniu bardziej efektywnych
systemów i technologii w biurach, budynkach
handlowych i miejscach sp´dzania wolnego czasu.

• Mo˝na zmniejszyç o po∏ow´ przewidywany wzrost
zapotrzebowania na energi´ na potrzeby klimatyzacji
(przy spodziewanym dwukrotnym wzroÊcie
zapotrzebowania do 2020 r.) dzi´ki wprowadzeniu
ostrzejszych wymagaƒ dla urzàdzeƒ klimatyzacyjnych.

Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu opracowuje i wdra˝a
polityk´ w powiàzanych ze sobà obszarach energii i transportu. W
Zielonej Ksi´dze pt. „W stron´ europejskiej strategii bezpieczeƒstwa
energetycznego”, opublikowanej w 2000 r., dokonano analizy
strukturalnych s∏aboÊci Europy, m.in. zwrócono uwag´ na wzrost
zu˝ycia energii przy jednoczesnym zwi´kszajàcym si´ uzale˝nieniu
od zewn´trznych êróde∏ surowców energetycznych. JednoczeÊnie,
aby wype∏niç zobowiàzania podj´te w ramach Protoko∏u z Kioto, UE
musi zmniejszyç emisj´ gazów cieplarnianych. W Zielonej Ksi´dze
zaproponowano strategi´ na rzecz zmniejszenia zu˝ycia energii w
Europie, polegajàcà na poprawie efektywnoÊci energetycznej oraz
podj´ciu dzia∏aƒ na rzecz wzrostu wykorzystania odnawialnych êróde∏
energii. Poprawa charakterystyki energetycznej budynków jest wi´c
istotnym elementem strategii, o ile ma ona zostaç skutecznie
wprowadzona w ˝ycie.
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ZADANIA NA PRZYSZ¸OÂå

Paƒstwa cz∏onkowskie muszà wprowadziç wymagania
wynikajàce z nowej dyrektywy do ustawodawstwa
krajowego najpóêniej do stycznia 2006 r. Wymiana
informacji oraz wspó∏praca i regularne spotkania
przedstawicieli urz´dów i ekspertów krajów cz∏onkowskich
na rzecz rozwijania ujednoliconych sposobów okreÊlania
wymagaƒ i norm dotyczàcych energetycznych cech
u˝ytkowych budynków sà wa˝nym elementem procesu
wdra˝ania dyrektywy. Wi´cej na stronie internetowej: 
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html

Komisja Europejska b´dzie wspieraç wszystkie
zainteresowane strony w podnoszeniu ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej na tematy zwiàzane z wymienionymi
zagadnieniami. Program „Inteligentna energia – program
dla Europy (2003–06)” ma wspieraç wdra˝anie dyrektywy.
Zob.: 
http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.htm

Kontakt: Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu
Wydzia∏ D.1 – Polityki Regulacji, Wspierania Nowych
Energii i Zarzàdzania Popytem, B-1049 Bruksela
TREN-building-directive@cec.eu.int
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(1) Dyrektywa 2002/91/WE, Dz. U. L 1 z 4.1.2003.
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OKREÂLENIE
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ

rzyj´cie minimalnych wymagaƒ ener-
getycznych w paƒstwach ca∏ej Europy
wymusza opracowanie norm opisujàcych

metod´ obliczania charakterystyki
energetycznej budynków, która umo˝liwi
oszacowanie rzeczywistego zu˝ycia energii.
Metoda ta powinna uwzgl´dniaç wszystkie
czynniki wp∏ywajàce na zu˝ycie energii 
i klasyfikowaç budynki zgodnie z ich rodzajem,
wielkoÊcià i przeznaczeniem: budynki mieszkalne,
biura, szko∏y itp.

Oszacowanie charakterystyki energetycznej
budynku musi uwzgl´dniaç takie elementy jak
izolacyjnoÊç termiczna, sprawnoÊç systemu
ogrzewania i klimatyzacji, wentylacja naturalna
oraz wykorzystanie Êwiat∏a dziennego i zyski
ciep∏a od nas∏onecznienia.

Czynniki wp∏ywajàce pozytywnie na
charakterystyk´ energetyczna budynku obejmujà
m.in. bierne wykorzystanie energii s∏onecznej,
systemy energetyczne w budynku wykorzystujàce
odnawialne êród∏a energii, ciep∏o z miejskich
systemów ciep∏owniczych oraz skojarzone
wytwarzanie elektrycznoÊci i ciep∏a.

OkreÊlenie charakterystyki energetycznej budynku
wymaga uwzgl´dnienia lokalnych warunków
klimatycznych, usytuowania budynku oraz
parametrów powietrza w jego wn´trzu.

SYSTEM INSPEKCJI

aƒstwa cz∏onkowskie wprowadzà system
regularnych inspekcji kot∏ów grzewczych

i systemów klimatyzacji zainstalowanych
w du˝ych jednostkach mieszkalnych,

domach wielorodzinnych, budynkach handlowych i
obiektach publicznych, gdy˝ urzàdzenia te w
przypadku nieprawid∏owego dzia∏ania powodujà
nadmierne zu˝ycie energii i/lub emisj´ dwutlenku
w´gla.

Regularne inspekcje b´dà obowiàzkowe 
w przypadku kot∏ów opalanych nieodnawialnym
paliwem ciek∏ym lub sta∏ym o wydajnoÊci wi´kszej
ni˝ 20 kW. Kot∏y o wydajnoÊci ponad 100 kW b´dà
podlega∏y kontroli co najmniej raz na dwa lata. Dla
kot∏ów opalanych gazem okres ten mo˝e byç
wyd∏u˝ony do czterech lat.

Instalacje grzewcze o wydajnoÊci powy˝ej 20 kW 
i starsze ni˝ 15 lat b´dà poddawane
jednorazowemu sprawdzeniu ca∏ego systemu.
Ocena dokonana na tej podstawie zostanie
przekazana u˝ytkownikowi w formie zalecenia 
w zakresie wymiany i/lub modernizacji instalacji.

Regularnym obowiàzkowym kontrolom poddane
b´dà systemy klimatyzacji o mocy znamionowej
wi´kszej ni˝ 12 kW.

ÂWIADECTWO OCENY
CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ

rzysz∏y w∏aÊciciel, u˝ytkownik budynku
lub mieszkania powinien zostaç

poinformowany przy okazji sprzeda˝y lub
wynajmu o przewidywanych kosztach

energetycznych eksploatacji, a tak˝e otrzymaç
wa˝ne Êwiadectwo oceny charakterystyki
energetycznej budynku.

Obowiàzek udost´pnienia informacji 
o charakterystyce energetycznej budynku nabywcy
lub u˝ytkownikowi spowoduje, ˝e firmy budowlane
lub wynajmujàcy b´dà promowaç energo-
oszcz´dne technologie, a to z kolei b´dzie
powodowaç zmniejszenie kosztów u˝ytkowania.
Ocena charakterystyki energetycznej powinna byç
uzupe∏niona o list´ zalecanych usprawnieƒ,
prowadzàcych do jej poprawy.

W du˝ych budynkach publicznych (powy˝ej
1 000 m2 powierzchni), cz´sto odwiedzanych,
Êwiadectwo oceny charakterystyki energetycznej
budynku powinno byç umieszczone w widocznym
miejscu celem zwrócenia uwagi spo∏ecznej na
zagadnienia efektywnoÊci energetycznej. Zaleca
si´, aby wraz wymienionym Êwiadectwem by∏y
podane do wiadomoÊci wartoÊci temperatury
powietrza wewn´trznego przyj´te do obliczeƒ oraz
wyst´pujàce w rzeczywistoÊci.

STOSOWANIE WYMAGA¡

aƒstwa cz∏onkowskie UE ustalà i b´dà
uaktualniaç minimalne wymagania
dotyczàce charakterystyki energetycznej

dla ró˝nych rodzajów budynków, zarówno
nowych, jak i istniejàcych, uwzgl´dniajàc przy tym
lokalne warunki klimatyczne.

KoniecznoÊç spe∏nienia wymagaƒ dotyczàcych
charakterystyki energetycznej b´dzie odnosiç si´
do nowych budynków wybudowanych po 1 stycznia
2006 r. Ponadto w przypadku du˝ych budynków
(powy˝ej 1 000 m2 powierzchni) przed
rozpocz´ciem budowy b´dzie wymagane
dokonanie oceny op∏acalnoÊci alternatywnych
systemów ogrzewania budynku i dostarczania
energii.

Dodatkowo, przy okazji kompleksowej renowacji
budynku o powierzchni powy˝ej 1 000 m2,
konieczne b´dzie przeprowadzenie oceny
op∏acalnoÊci ekonomicznej i mo˝liwoÊci
zastosowania usprawnieƒ technicznych,
zapewniajàcych spe∏nienie minimalnych wymagaƒ
zgodnych z odpowiednimi krajowymi przepisami.

Niektóre budynki (np. zabytki historyczne, miejsca
kultu, budynki wykorzystywane okresowo, budynki
rolnicze oraz domy letniskowe) mogà zostaç
zwolnione z obowiàzku spe∏nienia wymagaƒ.
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