
Огляд основних положень Директиви 2012/27/ЄС Європейського 

парламенту та ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, яка 

змінює директиви 2009/125/ЄС та 2010/30/ЄС і скасовує директиви 2004/8/ЄС та 

2006/32/ЄС 

 

У Директиві 2012/27/ЄС викладені правила, покликані усунути бар’єри на 

енергетичному ринку та подолати прояви неефективності ринку, що  заважають  

забезпеченню  ефективності  постачання і споживання енергії. Крім того,  

передбачено встановлення орієнтовних національних цілей щодо енергоефективності 

на 2020 рік. 

 

Директива 2012/27/ЄС європейського парламенту та ради встановлює загальні 

рамки для вжиття заходів щодо заохочення енергоефективності в Європейському 

Союзі з метою забезпечення досягнення поставленої ЄС основної цілі – підвищення 

енергоефективності до 2020 року на 20% - та прокладення шляху для подальшого 

покращення енергоефективності у подальші роки. 

Європейський Союз стоїть перед безпрецедентними викликами, які випливають 

з підвищеної залежності від імпорту енергоресурсів  та   дефіциту енергетичних 

ресурсів,  а  також перед  необхідністю  обмежити  наслідки  зміни  клімату  й 

подолати  економічну  кризу.  Енергоефективність – цінний  засіб  вирішення  цих  

проблем.  Вона  посилює  надійність постачання для Союзу шляхом зменшення 

первинного енергоспоживання та скорочення імпорту енергоресурсів. Крім того, вона 

сприяє економічно ефективному зменшенню викидів парникових газів і, отже, 

пом’якшенню наслідків зміни клімату. 

Перехід до більш енергоефективної економіки також має прискорити поширення 

інноваційних технологічних рішень і  підвищити конкурентоспроможність  у  Союзі, 

стимулюючи економічне зростання і створюючи  високоякісні робочі місця в 

декількох секторах, пов’язаних із енергоефективністю. 

Кожна держава-учасник встановлює орієнтовну національну ціль з 

енергоефективності, основану на первинному або кінцевому енергоспоживанні, 

первинному або кінцевому енергозбереженні або енергоємності. Держави-учасниці 

доводять ці цілі до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства. При цьому 

вони також виражають ці цілі у вигляді абсолютного рівня первинного 



енергоспоживання та кінцевого енергоспоживання у 2020 р. і пояснюють, як і на 

основі яких даних цей рівень розрахований. 

Встановлюючи ці цілі, держави-учасниці враховують, що енергоспоживання в 

Енергетичному Співтоваристві у 2020 р. повинно становити не більше 187 млн. тне 

первинної енергії або не більше 133 млн. тне кінцевої енергії; 

Розглянемо основні розділи Директиви 2012/27/ЄС європейського парламенту 

та ради від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність. 

 

Ремонт будівель 

В Директиві пропонується встановити річний темп ремонту будівель, які 

належать центральному урядові з  метою  підвищення  енергоефективності  цих  

будівель.   Держави-учасниці  також  повинні мати можливість  уживати 

альтернативні економічно ефективні  заходи  для  досягнення  еквівалентного  

покращення енергоефективності  будівель,  що  належать  їхнім  центральним урядам. 

Зобов’язання з ремонту приміщень  будівель центральних  урядів повинні  

поширюватися на адміністративні органи,  компетенція  яких  охоплює  всю 

територію держави-члена.  

Держави-учасниці приймають довгострокову стратегію залучення інвестицій у 

модернізацію національного фонду житлових і комерційних будівель, як державних, 

так і приватних. Ця стратегія охоплює: 

 огляд національного фонду будівель на основі відповідної статистичної 

вибірки; 

 визначення економічно виправданих підходів до ремонтів залежно від типу 

будівлі та кліматичної зони; 

 програми та заходи стимулювання економічно виправданої глибокої 

модернізації будівель, включно  поетапною глибокою  модернізацією; 

 довгострокову перспективу для спрямування інвестиційних рішень осіб, 

будівельної промисловості та фінансових установ; 

 оцінку очікуваного обсягу збереження енергії та більш масштабних вигід що 

спирається на фактичні дані. 

Кожна держава-учасник повинна забезпечити, щоб починаючи з 1 січня 2017 р. 

1% загальної площі приміщень опалюваних і (або) охолоджуваних будівель, що 

належать її центральному урядові та займається ним, щороку ремонтувалася задля 



виконання принаймні мінімальних вимог до енергоефективності, що їх ця держава 

встановила. 

Зазначений 1% розраховується від загальної площі приміщень будівель 

загальною корисною площею більше 500 м
2
, що належать центральному урядові цієї 

держави та займаються ним станом на 1 січня кожного року. Зазначена межа 

зменшується до 250 м
2
 починаючи з 1-го січня 2019 р. 

Держави-учасниці повинні встановити пріоритет модернізації  будівель 

центрального уряду з найгіршими показниками  енергоcпоживання якщо це є 

економічно доцільним і технічно здійсненним. 

 

Схеми зобов’язань з енергоефективності 

Кожна держава-учасник створює власну схему зобов’язань з 

енергоефективності. Ця схема забезпечує, щоб дистриб’ютори енергії та (або) 

компанії роздрібної торгівлі енергією, працюючі на території кожної держави-

учасника, до 31 грудня 2020 р. досягли цілі щодо сукупного енергозбереження у 

кінцевому споживанні. 

Ця ціль є як мінімум еквівалентною досягненню щороку з 1 січня 2017 р. до 31 

грудня 2020 р. нової економії у розмірі 0,7% річної суми продажів енергії кінцевим 

споживачам усіх дистриб’юторів енергії або всіх компаній роздрібної торгівлі 

енергією за обсягом, з усередненням за останній трирічний період до 1 січня 2016 р. 

Сума продажу енергії за обсягом, використаної у транспорті, може частково або 

повністю виключатися з цього розрахунку. 

 

Енергетичні аудити та системи енергетичного менеджменту 

Держави-учасниці мають заохочувати доступність для всіх кінцевих споживачів 

високоякісних енергетичних аудитів, які є економічно окупними та: 

(a) проводяться у незалежний спосіб кваліфікованими та (або) акредитованими 

експертами згідно з кваліфікаційними критеріями;  

(b) реалізуються і контролюються незалежними органами за національним 

законодавством. 

Згідно даного розділу, енергетичні аудити можуть проводитися власними 

фахівцями або енергетичними аудиторами, за умови, що відповідна держава-учасник 

впровадила систему забезпечення та перевірки їхньої якості, зокрема, якщо доцільно, 



щорічно згідно випадкової вибірки принаймні статистично значної частки всіх 

енергетичних аудитів, проведених ними. 

З метою гарантування високої якості енергетичних аудитів та систем 

енергетичного менеджменту держави-учасниці встановлюють прозорі та 

недискримінаційні мінімальні критерії енергетичних аудитів. 

Також, енергетичні аудити не повинні включати положень, що запобігають 

передачі висновків за результатами аудиту будь-якому 

кваліфікованому/акредитованому надавачеві енергетичних послуг, за умови 

відсутності заперечень із боку споживача. 

Держави-учасниці можуть створювати схеми підтримки малих та середніх 

підприємств (МСП), у т.ч. у випадку, якщо вони уклали добровільні угоди, для 

покриття витрат на енергетичний аудит і на реалізацію економічно високоокупних 

заходів на підставі рекомендацій енергетичних аудитів, на впровадження цих 

запропонованих заходів. 

Згідно даної Директиви, держави-учасниці мають розробляти програми 

підвищення інформованості домогосподарств про вигоди енергоаудитів через 

відповідні дорадчі служби, та  заохочувати проведення навчальних програм для 

підвищення кваліфікації енергетичних аудиторів задля сприяння наявності достатньої 

кількості фахівців. Забезпечувати, щоб підприємства, які не є МСП, підлягали 

енергетичному аудиту, що проводиться у незалежно та економічно окупним чином 

кваліфікованими та (або) акредитованими фахівцями або реалізуються та 

контролюються незалежними органами за національним законодавством, до 5 

листопада 2018 р. і як мінімум кожні чотири роки починаючи з дати попереднього 

енергетичного аудиту. 

Енергетичні аудити можуть проводитися окремо або в рамках ширшого 

екологічного аудиту. Держави-учасниці можуть вимагати, щоб компонентом 

енергетичного аудиту була оцінка техніко-економічної здійсненності підключення до 

існуючої або запланованої мережі центрального теплопостачання або охолодження. 

 

Облік 

Держави-учасниці мають забезпечувати, кінцевих споживачів електроенергії, 

природного газу, послуг центрального теплопостачання, центрального охолодження 

та гарячої води для побутових потреб індивідуальними лічильниками, які точно 



відображають фактичне енергоспоживання кінцевого споживача й надають 

інформацію про фактичний час споживання. 

Такий індивідуальний лічильник за конкуренто вибраною ціною завжди повинен 

встановлюватися у наступних випадках: 

(a) під час заміни  існуючого лічильника, якщо це не є технічно неможливим 

або економічно неефективним порівняно з потенційною економією в довгостроковій 

перспективі; 

(b) коли проводиться підключення у новому будинку або будинок 

піддається значному ремонту 

 

Санкції 

Держави-учасниці можуть встановлювати правила щодо санкцій, які 

накладаються у разі недотримання національних норм, та вживати необхідних заходів 

для забезпечення їхнього застосування. Передбачені санкції повинні бути дієвими, 

сумірними та стримуючими.  

 

Перетворення, передача і розподіл енергії 

Держави-учасниці, мають забезпечувати, щоб національні органи регулювання 

енергетики, шляхом розробки мережевих тарифів і норм, надавали операторам мережі 

стимули для надання системних послуг користувачам мережі, дозволяючи їм 

впроваджувати заходи з покращення енергоефективності в контексті продовження 

розгортання розумних мереж. Такі системні послуги можуть визначатися оператором 

системи й не повинні негативно впливати на безпеку системи. 

До 15 жовтня 2018 р. державами необхідно забезпечити: 

(a) проведення оцінки потенціалів енергоефективності інфраструктури 

газового сектора і електроенергетики, зокрема щодо передачі, розподілу, управління 

навантаженням і сумісності, а також підключення до об’єктів із вироблення енергії, 

зокрема можливостей доступу для мікро-виробників енергії; 

(b) визначення конкретних заходів та інвестицій для реалізації економічно 

окупних покращень енергоефективності в мережевій інфраструктурі, з графіком 

їхнього запровадження. 

 

 

 



Заохочення ефективності в опаленні та охолодженні 

В Директиві вказано, що до 30 листопада 2018 р. держави-учасниці мають 

провести комплексну оцінку потенціалу застосування високоефективної когенерації 

та ефективного центрального теплопостачання і охолодження. Необхідно приймати  

програми, що заохочують належне врахування на місцевому та регіональному рівнях 

потенціалу використання ефективних систем опалення та охолодження, зокрема тих, 

що використовують високоефективну когенерацію, враховувати потенціал розвитку 

місцевих і регіональних ринків теплової енергії. 

 

Інформування та навчання 

Держави-учасниці мають забезпечувати, щоб інформація про наявні механізми 

забезпечення енергоефективності та фінансову і правову базу була прозорою та 

широко розповсюджувалася серед усіх відповідних учасників ринку, таких як 

споживачі, будівельники, архітектори, інженери, екологічні та енергетичні аудитори, 

монтажники будівельних елементів. Заохочувати надання банкам та іншим 

фінансовим установам інформацію про можливості участі, зокрема шляхом створення 

державно-приватних партнерств, у фінансуванні заходів із покращення 

енергоефективності. 

 

Інші заходи із заохочення енергоефективності 

Такі заходи з усунення бар’єрів можуть включати надання стимулів, скасування 

чи змінення нормативно-правових положень або прийняття настанов та 

інтерпретаційних повідомлень чи спрощення адміністративних процедур. Ці заходи 

можуть поєднуватися з забезпеченням освіти, навчанням, наданням конкретної 

інформації та технічної допомоги з питань енергоефективності. Наприклад: 

 розподіл стимулів між власником і орендарем будинку або між власниками з 

метою забезпечити, щоб ці сторони не утримувалися від інвестицій у покращення 

енергоефективності, які вони в іншому разі зробили б тим, що вони індивідуально не 

отримують усю вигоду, або відсутністю правил розподілу витрат і вигід між ними. 

 правові та регуляторні норми адміністративної практики щодо державних 

закупівель, формування річних бюджетів і обліку з метою забезпечення, щоб окремі 

державні органи не утримувалися від інвестицій у покращення енергоефективності та 

мінімізацію очікуваної вартості життєвого циклу і від використання енергосервісних 



договорів та інших механізмів стороннього фінансування на довгостроковій 

договірній основі. 

 

Національний фонд енергоефективності, фінансування і технічна підтримка 

Держави-учасниці можуть створювати Національний фонд енергоефективності. 

Мета цього фонду – підтримувати національні ініціативи в сфері енергоефективності. 

Держави-учасниці можуть використовувати свої доходи від екологічних чи 

будь-яких інших енергетичних податків чи зборів на розвиток інноваційних 

механізмів фінансування з метою практичної реалізації поставленої задачі щодо 

покращення енергоефективності будівель. 

 


