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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) W perspektywie czasowej do 2030 

r. wiążące cele nie występują na poziomie 

krajowym. Konieczność osiągnięcia przez 

Unię jej celów w zakresie efektywności 

energetycznej na poziomie unijnym, 

wyrażonych w postaci zużycia energii 

pierwotnej i końcowej do roku 2020 i 

2030, powinna zostać jasno określona w 

postaci wiążącego celu wynoszącego 30 %. 

Takie doprecyzowanie na szczeblu UE nie 

powinno nakładać ograniczeń na państwa 

członkowskie, ponieważ zachowują one 

swobodę określania swoich wkładów 

krajowych w oparciu o zużycie energii 

pierwotnej lub końcowej, oszczędności 

energii pierwotnej lub końcowej bądź 

energochłonność. Państwa członkowskie 

powinny wyznaczyć sobie orientacyjne 

krajowe wkłady w zakresie efektywności 

energetycznej, biorąc pod uwagę fakt, że 

unijne zużycie energii pierwotnej do 2030 

r. nie może być większe niż 1 321 Mtoe 

energii pierwotnej i 987 Mtoe energii 

końcowej. Oznacza to że zużycie energii 

pierwotnej należy zmniejszyć w Unii o 23 

%, a zużycie energii końcowej o 17 % w 

porównaniu z poziomami z 2005 r. 

Regularna ocena postępów państw 

członkowskich w zakresie realizacji celu 

Unii na rok 2030 jest niezbędna i została 

przewidziana we wniosku ustawodawczym 

dotyczącym zarządzania unią 

(4) W perspektywie czasowej do 2030 

r. wiążące cele nie występują na poziomie 

krajowym. Konieczność osiągnięcia przez 

Unię jej celów w zakresie efektywności 

energetycznej na poziomie unijnym, 

wyrażonych w postaci zużycia energii 

pierwotnej i końcowej do roku 2020 i 

2030, powinna zostać jasno określona w 

postaci orientacyjnego celu wynoszącego 

30 %. Takie doprecyzowanie na szczeblu 

UE nie powinno nakładać ograniczeń na 

państwa członkowskie, ponieważ 

zachowują one swobodę określania swoich 

wkładów krajowych w oparciu o zużycie 

energii pierwotnej lub końcowej, 

oszczędności energii pierwotnej lub 

końcowej bądź energochłonność. Państwa 

członkowskie powinny wyznaczyć sobie 

orientacyjne krajowe wkłady w zakresie 

efektywności energetycznej, biorąc pod 

uwagę fakt, że unijne zużycie energii 

pierwotnej do 2030 r. nie może być 

większe niż 1 321 Mtoe energii pierwotnej 

i 987 Mtoe energii końcowej. Oznacza to, 

że zużycie energii pierwotnej należy 

zmniejszyć w Unii o 23 %, a zużycie 

energii końcowej o 17 % w porównaniu z 

poziomami z 2005 r. Regularna ocena 

postępów państw członkowskich w 

zakresie realizacji celu Unii na rok 2030 

jest niezbędna i została przewidziana we 

wniosku ustawodawczym dotyczącym 
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