Prawo w budownictwie

eceee: Zaakceptowana propozycja
nowelizacji EPBD nie bierze pod uwagę
potencjału budynków istniejących
18 listopada 2009 – eceee (European Council for an Energy Efficient Economy), największa w Europie
pozarządowa organizacja członkowska promująca energooszczędność, przyjmuje z radością decyzję o
zaakceptowaniu nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zapadła
w procesie trójstronnych negocjacji. Jednak według eceee, zmarnowano świetną okazje do tego, by ustalić
wiążące wymagania dotyczące budynków istniejących.

W

iedząc jak państwa członkowskie wprowadzały w życie obecnie
obowiązującą dyrektywę to oznacza, że od interesariuszy na
poziomie krajowym zależeć będzie teraz, czy potencjał budynków istniejących zostanie wykorzystany – powiedział Nils Borg, dyrektor
wykonawczy eceee.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków została
przyjęta w 2002 roku i jest obecnie wprowadzana w życie w krajach
członkowskich. Jednakże na skutek pewnych braków w samej dyrektywie,
pojawiły się propozycje nowelizacji, która poszerzyłaby i sprecyzowała jej
treść a zatem zwiększyła skuteczność oddziaływania.
Zaakceptowana propozycja zawiera wiele ulepszeń ale okazja do tego,
by autentycznie wprowadzić sektor budownictwa w XXI wiek nie została
w pełni wykorzystana. Pozytywne jest jednak to, że od 2020 roku nowe
budynki nie będą prawie w ogóle zużywały energii nieodnawialnej dzięki
lepszemu projektowaniu, wykorzystaniu energii pasywnej i zwiększonemu
wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, a budynki użyteczności
publicznej osiągną ten standard nawet wcześniej.
Niestety nie została jednak wykorzystana ta znakomita okazja do
dokonania odpowiednich zapisów, ponieważ największy potencjał tkwi w
budynkach już istniejących. Nie określono konkretnych wymagań dotyczących tych budynków, co pozostawia w decyzji państw członkowskich
to, w jaki sposób przekształcą istniejące zasoby budowlane w budynki
energooszczędne i o niskim zapotrzebowaniu na energię. Wiedząc jak
państwa członkowskie UE wprowadzały w życie obecnie obowiązującą
dyrektywę, interesariusze będą musieli intensywnie pracować na poziomie krajowym aby plany państw członkowskich były tak ambitne i
realizowane, jak to jest tylko możliwe.
W dyrektywie znajdą się poprawki dotyczące ustalania minimalnych
wymagań energetycznych – powiedział Nils Borg. Zaliczają się do nich
wymagania dotyczące materiałów budowlanych i systemów technicznych
oraz wymóg ustalania ich na optymalnym cenowo poziomie, zachęcania
do modernizacji budynków i zwiększenia zastosowania świadectw charakterystyki energetycznej. W dyrektywie brakuje jednak planu finansowego
wsparcia dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Na początku 2009 roku Parlament Europejski rozpoczął pracę nad
ambitnym planem nowelizacji EPBD. Choć niektóre wstępne propozycje
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zostały zachowane, wielu innym zmniejszono wagę i znaczenie. Mimo, że
większość państw członkowskich zgadza się co do głównych celów tego
planu, pojawiły się obiekcje, że nowe podejście stworzy niepotrzebne
problemy administracyjne i naruszy zasadę subsydiarności.
Nils Borg stwierdził między innymi, że …choć staraliśmy się o więcej,
musimy teraz uszanować decyzję, która została podjęta i skupić się na
skutecznym wprowadzaniu w życie dyrektywy na poziomie krajowym i
regionalnym. eceee będzie aktywnie monitorować działania implementacyjne i kontynuować wszelkie wysiłki zmierzające do tego, by to europejskie budynki wyznaczały najwyższe standardy tego, co jest technicznie
osiągalne. Istnieje wiele możliwości poza dyrektywą, by zmodernizować
ten sektor. Powstający przy wsparciu eceee Buildings Performance
Institute Europe jest jedną z instytucji, które będą miały silny wpływ na
promocję efektywności energetycznej w sektorze budownictwa.
eceee będzie w dalszym ciągu działać na rzecz poprawy efektywności
energetycznej w tym sektorze. Nowelizacja dyrektywy ustala ramy długoterminowej polityki, które są niezwykle istotne dla planowania w sektorze
budownictwa. eceee będzie współpracować ze wszystkimi interesariuszami, aby dyrektywa odniosła pełny sukces.
Inne artykuły eceee na temat EPBD:
02. 11. 09. – eceee and industry: Existing buildings key to fighting
climate change
02. 10. 09. – eceee appoints Director for new European buildings
energy performance organisation
11.09. 09. – The lowdown on low and zero energy buildings
07.09. 09. – Understanding the economics of renovation: eceee report
clarifies myths and distortions
24.04. 09. – Building momentum - European Parliament adopts
strengthened EPBD proposal
Aby uzyskać więcej informacji proszę skontaktować się z:
Nils Borg – Dyrektor Wykonawczy
+46 705 853 174
eceee@eceee.org
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