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11.1.2018 A8-0391/103 

Poprawka  103 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

wspólne ramy środków na rzecz wspierania 

efektywności energetycznej w Unii, aby 

zapewnić osiągnięcie przez Unię głównego 

unijnego celu zakładającego zwiększenie 

efektywności energetycznej o 20 % do 

2020 r. oraz jej wiążącego głównego celu 

zakładającego zwiększenie efektywności 

energetycznej o 30 % do 2030 r., a także 

tworzy warunki dla dalszej poprawy 

efektywności energetycznej po tych 

terminach. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

przepisy, których celem jest usunięcie 

barier na rynku energii oraz 

przezwyciężenie nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu rynku, które ograniczają 

efektywność dostaw i wykorzystywania 

energii, a także przewiduje ustalenie 

orientacyjnych krajowych celów i 

wkładów w zakresie efektywności 

energetycznej na rok 2020 i rok 2030.; 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

wspólne ramy środków na rzecz wspierania 

efektywności energetycznej w Unii, 

wprowadzając zasadę „efektywność 

energetyczna przede wszystkim” w całym 

łańcuchu energetycznym, w tym podczas 

wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i 

zużycia energii przez użytkowników 

końcowych, aby zapewnić osiągnięcie 

przez Unię głównego unijnego celu 

zakładającego zwiększenie efektywności 

energetycznej o 20 % do 2020 r. oraz jej 

orientacyjnego głównego celu 

zakładającego zwiększenie efektywności 

energetycznej o 30 % do 2030 r., a także 

tworzy warunki dla dalszej poprawy 

efektywności energetycznej po tych 

terminach. Niniejsza dyrektywa ustanawia 

przepisy, których celem jest usunięcie 

barier na rynku energii oraz 

przezwyciężenie nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu rynku, które ograniczają 

efektywność dostaw i wykorzystywania 

energii, a także przewiduje ustalenie 

orientacyjnych krajowych celów i 

wkładów w zakresie efektywności 

energetycznej na rok 2020 i rok 2030.; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Poprawka  104 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Każde państwo członkowskie 

wyznacza swoje krajowe wkłady w unijny 

cel w zakresie efektywności energetycznej 

na 2030 r., o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

zgodnie z art. [4] i [6] rozporządzenia (UE) 

XX/20XX [w sprawie zarządzania unią 

energetyczną]. Wyznaczając przedmiotowe 

wkłady, państwa członkowskie biorą pod 

uwagę fakt, że Unijne zużycie energii w 

2030 r. nie może być większe niż 1 321 

Mtoe dla energii pierwotnej i 987 Mtoe dla 

energii końcowej. Państwa członkowskie 

przekazują Komisji przedmiotowe wkłady 

w ramach swoich zintegrowanych 

krajowych planów w zakresie energii i 

klimatu zgodnie z procedurą określoną w 

art. [3] i [7]–[11] rozporządzenia (UE) 

XX/20XX [w sprawie zarządzania unią 

energetyczną].; 

4. Każde państwo członkowskie 

wyznacza swoje krajowe wkłady w unijny 

cel w zakresie efektywności energetycznej 

na 2030 r., o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

zgodnie z art. [4] i [6] rozporządzenia (UE) 

XX/20XX [w sprawie zarządzania unią 

energetyczną]. We wkładach uwzględnia 

się wszystkie etapy w systemie 

energetycznym, w tym wytwarzanie, 

przesył, dystrybucję i zużycie energii przez 

użytkowników końcowych, i mogą 

towarzyszyć im konkretne środki 

polityczne. Wyznaczając przedmiotowe 

wkłady i dokonując przeglądu ich 

poziomu, państwa członkowskie biorą pod 

uwagę fakt, że Unijne zużycie energii w 

2030 r. nie może być większe niż 1321 

Mtoe dla energii pierwotnej lub 987 Mtoe 

dla energii końcowej i stanowiących 

wartości wyjściowe. Jeżeli rozwój 

gospodarczy lub korekta strukturalna 

(zgodnie ze wskaźnikiem produkcji 

przemysłowej opartym na danych 

Eurostat), wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii lub ograniczenie emisji CO2 

różnią się znacznie od prognoz i założeń 

stosowanych przy ustalaniu celów Unii 

oraz krajowych wkładów służących 

osiągnięciu tych celów, należy dostosować 

wyjściowe wartości i wkłady. Ponownego 
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obliczenia wkładów krajowych dokonuje 

się podczas aktualizacji zintegrowanych 

krajowych planów w zakresie energii i 

klimatu, o których mowa w art. [3] i [13] 

rozporządzenia (UE) XX/20XX [w sprawie 

zarządzania unią energetyczną]. 

Ponownego obliczenia celów Unii 

dokonuje się po przedłożeniu 

zaktualizowanych zintegrowanych 

krajowych planów w zakresie energii i 

klimatu oraz, w razie konieczności, 

przyjmuje się je w zwykłej procedurze 

ustawodawczej. Jeżeli państwa 

członkowskie nie oparły swoich wkładów 

na energochłonności, mogą zadeklarować 

w zintegrowanym krajowym planie w 

zakresie energii i klimatu, o którym mowa 

w art. [3] rozporządzenia [UE] XX/20XX 

[w sprawie zarządzania unią 

energetyczną] oczekiwany poziom 

produkcji przemysłowej do 2030 r., a 

następnie wykluczyć ze swojego wkładu do 

roku 2030 wszelkie zużycie energii 

wynikające z nadmiernej produkcji 

przemysłowej. Takiego wykluczenia 

dokonuje się na podstawie wskaźnika 

Eurostat dotyczącego produkcji 

przemysłowej. Państwa członkowskie 

przekazują Komisji przedmiotowe wkłady 

i wszelkie ich korekty w ramach swoich 

zintegrowanych krajowych planów w 

zakresie energii i klimatu zgodnie z 

procedurą określoną w art. [3] i [7]–[11] 

rozporządzenia (UE) XX/20XX [w sprawie 

zarządzania unią energetyczną].; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Poprawka  105 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nowym oszczędnościom każdego 

roku od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2030 r. w wysokości 1,5 % rocznej 

wartości wolumenu sprzedaży energii 

odbiorcom końcowym, uśrednionej dla 

ostatnich trzech lat przed dniem 1 stycznia 

2019 r. 

b) nowym oszczędnościom każdego 

roku od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2030 r. w wysokości co najmniej 

1,5 % rocznej wartości wolumenu 

sprzedaży energii odbiorcom końcowym, 

uśrednionej dla ostatnich trzech lat przed 

dniem 1 stycznia 2019 r. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Poprawka  106 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów lit. b) i nie naruszając ust. 2 i 3, 

państwa członkowskie mogą zaliczać 

wyłącznie te oszczędności energii, które 

wynikają z nowych środków z zakresu 

polityki wprowadzonych po dniu 31 

grudnia 2020 r. lub ze środków z zakresu 

polityki wprowadzonych w okresie od dnia 

1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 

r., jeżeli można wykazać, że środki te 

spowodowały poszczególne działania 

podjęte po dniu 31 grudnia 2020 r. i 

przynoszą oszczędności. 

Oszczędności wymagane w okresie, o 

którym mowa w lit. b), są kumulowane i 

dodawane do oszczędności wymaganych w 

okresie, o którym mowa w lit. a). W tym 

celu i nie naruszając ust. 2 i 3, państwa 

członkowskie mogą zaliczać wyłącznie te 

oszczędności energii, które wynikają z 

nowych środków z zakresu polityki 

wprowadzonych po dniu 31 grudnia 2020 

r. lub wcześniej, jeżeli można wykazać, że 

środki te spowodowały poszczególne nowe 

działania podjęte po dniu 31 grudnia 2020 

r. i przynoszą oszczędności. Państwa 

członkowskie mogą również zaliczać 

oszczędności, które przyniosły 

poszczególne działania podejmowane w 

okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 

grudnia 2020 r., pod warunkiem że nadal 

przynoszą one możliwe do zweryfikowania 

oszczędności energii po roku 2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Poprawka  107 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) zaliczać oszczędność energii 

wynikającą z działań indywidualnych 

nowo wdrożonych od dnia 31 grudnia 2008 

r., która nadal przynosi skutki w 2020 r. i w 

dalszym okresie oraz może być mierzona i 

weryfikowana, na poczet wielkości 

oszczędności energii, o której mowa w ust. 

1. oraz 

d) zaliczać oszczędność energii 

wynikającą z działań indywidualnych 

nowo wdrożonych od dnia 31 grudnia 2008 

r., która nadal przynosi skutki w 2020 r. i 

może być mierzona i weryfikowana, na 

poczet wielkości oszczędności energii, o 

której mowa w ust. 1. oraz 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Poprawka  108 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Artykuł 7 – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie muszą 

osiągnąć wymaganą wielkość oszczędności 

wynikającą z ust. 1 poprzez ustanowienie 

krajowego systemu zobowiązującego do 

efektywności energetycznej, o którym 

mowa w art. 7a, albo poprzez przyjęcie 

alternatywnych środków, o których mowa 

w art. 7b. Państwa członkowskie mogą 

łączyć system zobowiązujący do 

efektywności energetycznej z 

alternatywnymi środkami z zakresu 

polityki. 

6. Państwa członkowskie muszą 

osiągnąć wymaganą wielkość oszczędności 

wynikającą z ust. 1 poprzez ustanowienie 

krajowego systemu zobowiązującego do 

efektywności energetycznej, o którym 

mowa w art. 7a, albo poprzez przyjęcie 

alternatywnych środków, o których mowa 

w art. 7b, podejmując jednocześnie środki 

w celu zmniejszenia wpływu 

bezpośrednich i pośrednich kosztów 

takich systemów na konkurencyjność 

stron zobowiązanych podlegających 

konkurencji międzynarodowej. 

Or. en 



 

AM\1143175PL.docx  PE614.328v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0391/109 

Poprawka  109 

Anneleen Van Bossuyt 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efektywność energetyczna 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2012/27/UE 

Załącznik V – punkt 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) oszczędności wynikające z 

wdrożenia obowiązkowych przepisów Unii 

uznaje się za oszczędności, które miałyby 

miejsce tak czy inaczej bez działania stron 

zobowiązanych, uczestniczących lub 

uprawnionych bądź wykonujących 

organów, a tym samym nie mogą być 

zaliczane na podstawie art. 7 ust. 1, z 

wyjątkiem oszczędności związanych z 

renowacjami istniejących budynków pod 

warunkiem spełnienia kryterium 

istotności, o którym mowa w części 3 lit. 

h); 

skreśla się 

Or. en 

 


