
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ( EED- Energy Efficiency 
Directive) – nowe uwarunkowania dla zarządców nieruchomości i spółdzielni 
mieszkaniowych.
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Rozliczanie na podstawie zużycia stało się standardem 
w skali Europy!

W dniu 4 października 2012 r. Rada Unii 
Europejskiej przyjęła Dyrektywę
w sprawie efektywności energetycznej 
(EED Energy Efficiency Directive), która 
zobowiązuje kraje członkowskie do 
zredukowania zużycia energii w Unii 
Europejskiej o 20% do roku 2020.
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Cel dyrektywy

Zapisy nowej Dyrektywy mają na celu rozliczanie kosztów ciepła 
i ciepłej wody użytkowej, na podstawie rzeczywistego zużycia, 
nie rzadziej niż raz w roku, tak aby użytkownicy mieli wpływ na
własne zużycie i mogli otrzymywać informację o zużyciu w krótszych
przedziałach czasu.

Aby umożliwić odbiorcom końcowym regulowanie własnego zużycia
energii, co najmniej raz w roku należy dokonać rozliczenia na 
podstawie rzeczywistego zużycia. Co najmniej raz na kwartał – na 
żądanie lub w przypadku gdy odbiorcy wybrali opcję otrzymywania
elektronicznych rozliczeń należy udostępnić informacje o zużyciu. 
W innych przypadkach dwa razy do roku.
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Uprawnienia odbiorcy ciepła

Rachunki powinny być czytelne i zrozumiałe, a także pozwalać na 
porównanie aktualnego zużycia i poniesionych kosztów z zużyciem 
i kosztami w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Rachunki powinny ponadto zawierać informacje o aktualnych 
taryfach i cenach ciepła zastosowanych do rozliczenia.

Państwa członkowskie zobowiązane są do zorganizowania systemu 
informacji oraz doradztwa dla odbiorców ciepła, oraz innych 
nośników energii, w zakresie niezbędnym do racjonalnego 
korzystania z energii.
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System kar za nieprzestrzeganie przepisów

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji 
nakładanych w przypadku nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 7–11 oraz art. 18 ust. 3, a tak, że 
podejmują środki niezbędne do zapewnienia ich wykonania. 
Przewidziane sankcje muszą być: skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.



Strona 7

Harmonogram wdrożenia Dyrektywy

Przyjęcie Dyrektywy przez Radę Unii 
Europejskiej

.4 października 2012

.kwiecień 2014 Termin docelowy adaptacji Dyrektywy do 
przepisów krajowych

czerwiec 2014
Weryfikacja dokonań krajowych, dokonana 
przez Komisję Europejską.

31 grudzień 2016
Opomiarowania budynków oraz lokali 
mieszkalnych i użytkowych

.
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Efektywność energetyczna: miliardy euro oszczędności

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, 
że dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom 
możliwy jest sprawiedliwy sposób rozliczania 
kosztów, ponieważ każdy użytkownik otrzymuje 
indywidualne rachunki oparte na zużyciu 
i dlatego płaci tylko za swoje aktualne zużycie 
energii.

Wniosek jest jeden: oszczędzamy ponieważ
płacimy tylko za siebie!
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Efektywność energetyczna: miliardy euro oszczędności

Po opomiarowaniu pozostałego zasobu 
i uzyskiwanych oszczędnościach energii w 
granicach 15-20%, ogólna oszczędność w skali 
kraju wyniosłaby ok. 8 – 9 TWh, a zmniejszenie 
emisji CO ² wyniosłoby ok. 2 mln. ton.

W wymiarze indywidualnym, przy rocznym 
koszcie ok. 1600 PLN za ogrzewanie mieszkania 
o powierzchni 50 m ² oszczędność wyniesie ok. 
240 – 320 PLN. Efekt ten należy pomniejszyć o 
roczny koszt rozliczenia, który aktualnie wynosi 
30 – 40 PLN na mieszkanie.
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Dziękuję za uwagę !


