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Poprawka 51
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i art. 175 ust. 1,

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsze dostosowane jest konieczne w celu harmonizacji.

Poprawka 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 oraz art. 95 związany 
z art. 3, 4, 5 i załącznikami I i II,

Or. en

Uzasadnienie

Aby korzystać z nowoczesnych technologii, utrzymywać ich znaczenie lub wprowadzać je na 
szerszą skalę do gospodarki, dyrektywa EPBD potrzebuje podwójnej podstawy prawnej. 
Obecnie dyrektywa EPBD pozwala, by w Europie funkcjonowały indywidualne rynki, 
w obrębie których odmienne metody obliczeniowe i wymogi związane z przeglądami 
uniemożliwiają producentom wprowadzenie zgodnych produktów na rynki UE. Konieczne jest 
zatem wprowadzenie w całej Europie jednolitej metody obliczeniowej z obiektywnymi 
zmiennymi, która uwzględnia regionalne różnice klimatyczne w oparciu o taką samą politykę 
rynkową (art. 95).
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Poprawka 53
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 oraz art. 95 związany 
z art. 3, 4 i załącznikami I i II,

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać dublowania przepisów legislacyjnych w odniesieniu do budynków i materiałów 
budowlanych, ponieważ podlegają one złożonej legislacji, która już obejmuje, albo wkrótce 
będzie obejmować, wszystkie aspekty związane z oznakowaniem energetycznym.

Materiały budowlane zawsze są rozpatrywane w odniesieniu do prac, w jakich materiały takie 
są wykorzystywane. Zachowanie się materiału w budynku zależy od sposobu użycia materiału. 
Zachowanie się materiału obejmuje aspekty systemu związane z bezpieczeństwem, aspekty 
środowiskowe, mechaniczne, przeciwpożarowe, akustyczne i związane z efektywnością 
energetyczną. Jednakże w przypadku niewłaściwego montażu, produkty tracą swoją 
efektywność.

Poprawka 54
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175, ust. 1 oraz art. 95 związany 
z art. 3, 4 i Załącznikiem I i II,

Or. pl
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Uzasadnienie

Efektywność energetyczna to ważny element polityki ochrony środowiska. Aby korzystać 
z nowoczesnych technologii i utrzymywać ich znaczenie lub wprowadzać je na szerszą skalę 
do gospodarki, EPBD potrzebuje podwójnej podstawy prawnej. Pomoże to osiągnąć cel 
redukcji zużycia energii i emisji. Jest więc potrzeba wprowadzenia w Europie jednolitej 
metody obliczeniowej z obiektywnymi zmiennymi, która weźmie pod uwagę regionalne różnice 
klimatyczne, w oparciu o taką samą politykę rynkową (Art 95). Skuteczne oszczędzanie 
energii można osiągnąć promując koncepcję jednego rynku.

Poprawka 55
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmniejszenie zużycia energii w 
sektorze budynków stanowi istotny 
element pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i
realizacji postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
a także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, 
wykraczających poza rok 2012. Mniejsze 
zużycie energii ma również duże znaczenie 
dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii, wspierania rozwoju technicznego, 
a także dla tworzenia możliwości 
zatrudnienia i możliwości rozwoju 
regionalnego, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich.

(3) Ponieważ budynki odpowiadają za 
40% całkowitego zużycia energii w UE, 
zmniejszenie zużycia energii w sektorze 
budynków stanowi istotny element pakietu 
środków koniecznych do ograniczenia 
zależności energetycznej UE i emisji 
gazów cieplarnianych. Wraz z coraz 
powszechniejszym wykorzystaniem energii 
ze źródeł odnawialnych, środki podjęte w 
celu zmniejszenia zużycia energii w UE 
pozwolą UE realizować postanowienia
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu (UNFCCC) oraz długookresowe 
zobowiązanie UE do utrzymania wzrostu 
globalnej temperatury poniżej 2°C. 
Mniejsze zużycie energii i większe 
wykorzystanie energii odnawialnej ma 
również duże znaczenie dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania 
rozwoju technicznego, a także dla 
tworzenia możliwości zatrudnienia i 
możliwości rozwoju regionalnego, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Or. en
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Poprawka 56
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmniejszenie zużycia energii w 
sektorze budynków stanowi istotny 
element pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i
realizacji postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
a także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, 
wykraczających poza rok 2012. Mniejsze 
zużycie energii ma również duże znaczenie 
dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii, wspierania rozwoju technicznego, 
a także dla tworzenia możliwości 
zatrudnienia i możliwości rozwoju 
regionalnego, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich.

(3) Zmniejszenie zużycia energii i 
wykorzystanie energii odnawialnej w 
sektorze budynków stanowi istotny 
element pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i
realizacji postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC) oraz zobowiązania Wspólnoty 
do zmniejszenia do 2020 r. całości emisji 
gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% 
poniżej poziomu z 1990 r. i o 30% w 
przypadku międzynarodowego 
porozumienia. Mniejsze zużycie energii i 
większe wykorzystanie energii 
odnawialnej ma również duże znaczenie 
dla zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii, wspierania rozwoju technicznego, 
a także dla tworzenia możliwości 
zatrudnienia i możliwości rozwoju 
regionalnego, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa dotyczy „efektywności energetycznej” budynków. Niemniej 
dyrektywa w dotychczasowym kształcie definiuje jedynie „efektywność” jako popyt, ignorując 
istotny udział podaży. W związku z tym obecne przekształcenie dyrektywy EPBD powinno 
przyczynić się do poprawy sytuacji poprzez lepsze połączenie korzyści dla charakterystyki 
energetycznej wynikających z efektywności oraz dyrektywy w sprawie energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii. Ponadto, aby zachować spójność z pozostałą 
niedawno przyjętą legislacją UE oraz precyzję, należy uwzględnić cele Wspólnoty związane 
z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
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Poprawka 57
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmniejszenie zużycia energii w 
sektorze budynków stanowi istotny 
element pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
realizacji postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
a także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Mniejsze zużycie energii 
ma również duże znaczenie dla 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 
energii, wspierania rozwoju technicznego, 
a także dla tworzenia możliwości 
zatrudnienia i możliwości rozwoju 
regionalnego, zwłaszcza na obszarach 
wiejskich.

(3) Zmniejszenie jednostkowego zużycia 
energii w sektorze budynków poprzez 
wzrost efektywności jej użytkowania 
stanowi istotny element pakietu środków 
koniecznych do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i realizacji postanowień 
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie walki 
ze zmianami klimatu oraz wywiązania się 
z innych zobowiązań w zakresie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
wykraczających poza rok 2012. Mniejsze 
zużycie jednostkowe energii ma również 
duże znaczenie dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw energii, wspierania 
innowacyjnych technologii 
energetycznych i rozwoju technicznego, a 
także dla projektowania inwestycji oraz 
tworzenia możliwości zatrudnienia i 
rozwoju regionalnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprzez wzrost efektywności użytkowania energii następuje zmniejszenie jednostkowego jej 
zużycia, które dotyczy nie tylko oczywiście obszarów wiejskich.

Poprawka 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
marcu 2007 r. podkreślono konieczność 

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
marcu 2007 r. podkreślono konieczność 
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poprawy efektywności energetycznej we 
Wspólnocie, tak aby osiągnąć cel, jakim 
jest obniżenie do 2020 r. zużycia energii 
przez Wspólnotę o 20 %, oraz wezwano do 
dokładnego i szybkiego wdrożenia 
priorytetów określonych w komunikacie 
Komisji „Plan działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby 
wykorzystania potencjału”. W planie 
działania wskazano istotne możliwości 
zaoszczędzenia energii w sposób opłacalny 
ekonomicznie w sektorze budynków. W 
rezolucji z dnia 31 stycznia 2008 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
wzmocnienia przepisów dyrektywy 
2002/91/WE.

poprawy efektywności energetycznej we 
Wspólnocie, tak aby osiągnąć cel, jakim 
jest obniżenie do 2020 r. zużycia energii 
przez Wspólnotę o 20 %, oraz wezwano do 
dokładnego i szybkiego wdrożenia 
priorytetów określonych w komunikacie 
Komisji „Plan działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby 
wykorzystania potencjału”. W planie 
działania wskazano istotne możliwości 
zaoszczędzenia energii w sposób opłacalny 
ekonomicznie w sektorze budynków. W 
rezolucji z dnia 31 stycznia 2008 r. 
Parlament Europejski wezwał do 
wzmocnienia przepisów dyrektywy 
2002/91/WE, a także wielokrotnie wzywał, 
ostatnio w swojej rezolucji w sprawie 
drugiego strategicznego przeglądu 
energetycznego, do zobowiązania się do 
osiągnięcia celu, którym jest zwiększenie o 
20% efektywności energetycznej do 
2020 r. Ponadto w decyzji nr .../2009/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej podejmowania wspólnych 
wysiłków, w przypadku których istotna 
będzie efektywność energetyczna w 
sektorze budowlanym, określono krajowe 
wiążące cele w postaci zmniejszenia emisji 
CO2 poza ETS, a w dyrektywie 
2009/.../WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych wzywa się 
do promowania efektywności 
energetycznej w kontekście wiążącego 
celu, którym jest osiągnięcie 20% udziału 
energii odnawialnej w ogólnym zużyciu
energii w UE do 2020 r.

Or. en
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Poprawka 59
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Na szczycie Rady Europejskiej w 
marcu 2007 r. potwierdzono zobowiązanie 
Wspólnoty do ogólnowspólnotowego 
rozwoju odnawialnych źródeł energii 
poprzez poparcie obowiązkowego celu, 
którym jest osiągnięcie 20% udziału 
energii odnawialnej do 2020 r. W 
dyrektywie 2009/.../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych określono wspólne ramy 
promowania energii odnawialnej. 
Podkreślono również konieczność 
wprowadzenia współczynnika związanego 
z energią odnawialną w spełnianiu 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej w świetle 
przepisów dyrektywy 2002/91/WE w celu 
szybszego określenia minimalnych 
poziomów wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w budynkach.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie 2009/(...)/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych wymaga się wykorzystania minimalnych 
poziomów energii odnawialnej w sektorze budowlanym do 2015 r. oraz dodatkowo sugeruje 
się uwzględnienie współczynnika związanego z energią odnawialną w dyrektywie EPDB.
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Poprawka 60
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Konieczne jest ustanowienie bardziej 
konkretnych działań w celu wykorzystania 
dużego niezrealizowanego potencjału 
oszczędności energii w budynkach i 
zredukowania dużych różnic pomiędzy 
wynikami państw członkowskich w tym 
sektorze.

(7) Konieczne jest ustanowienie bardziej 
konkretnych działań prawnych i 
technicznych w celu wykorzystania 
dużego niezrealizowanego potencjału 
oszczędności energii w oddzielnie 
istniejących budynkach oraz całych 
istniejących osiedlach budynków 
zawierających mieszkania o 
zróżnicowanych prawach własności, w 
celu zredukowania dużych różnic 
pomiędzy wynikami państw 
członkowskich w tym sektorze.

Or. pl

Uzasadnienie

Oszczędność energii dotyczy zróżnicowanego budownictwa - od niskiej zabudowy 
rozproszonej, duże oddzielne budynki, po całe ich osiedla, przy czym trudność prawna może 
wynikać z bardzo zróżnicowanych praw własności. W jednym budynku mogą bowiem 
znajdować się mieszkania będące własnością osób tam zamieszkujących, mieszkania 
spółdzielcze, a także mieszkania będące własnością innych osób prawnych lub fizycznych. W 
przypadku każdej modernizacji trudnym do uzgodnienia jest problem udziału w/w właścicieli 
w inwestycji.

Poprawka 61
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie jednej, zharmonizowanej 
europejskiej metody obliczeniowej z 
obiektywnymi zmiennymi, biorącej pod 
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charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii,
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku.
Podstawą metodologii stosowanej do 
obliczenia charakterystyki energetycznej 
powinien być nie tylko sezon grzewczy; 
metodologia ta powinna obejmować 
całoroczną charakterystykę energetyczną 
budynku. 

uwagę regionalne różnice klimatyczne.

Or. pl

Uzasadnienie

Prawa fizyki są takie same w całej Europie. Na poziomie lokalnym tylko parametry 
obiektywne, takie jak nasłonecznienie, liczba dni o określonej temperaturze itp. mają 
znaczenie. Dane te są już zharmonizowane na poziomie europejskim. Obecne środki 
wdrożeniowe z różnymi modelami obliczeniowymi de facto stanowią bariery dla handlu, nie
tylko pomiędzy Krajami Członkowskimi, ale także między regionami. Wybór jednej metody 
pozwoli na porównywanie na wszystkich poziomach, przy uniknięciu zamieszania 
wynikającego z obecnej EPBD.

Poprawka 62
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym 
i regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metody obliczeniowej 
zharmonizowanej na poziomie 
wspólnotowym, w zastosowaniu której 
należy kierować się celami, które 
zmieniają się w zależności od różnic 
klimatycznych w poszczególnych krajach 
i uwzględniają, oprócz charakterystyki 
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stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania 
i chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

cieplnej, także inne czynniki, odgrywające 
coraz ważniejszą rolę, takie jak rodzaj 
stosowanych instalacji grzewczych 
i klimatyzacyjnych, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii, elementy 
pasywnego ogrzewania i chłodzenia, 
zacienienie, jakość powietrza wewnątrz 
budynku, odpowiednie światło naturalne 
oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

Or. it

Uzasadnienie

Metodologia obliczeniowa powinna być taka sama w całej Wspólnocie Europejskiej.

Poprawka 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie jednolitej europejskiej metody 
obliczeniowej z obiektywnymi zmiennymi, 
która uwzględnia regionalne różnice 
klimatyczne i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii, elementy 
pasywnego ogrzewania i chłodzenia, 
zacienienie, odpowiednie światło naturalne 
oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
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być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Prawa fizyki są uniwersalne. Na poziomie lokalnym tylko parametry obiektywne, takie jak 
nasłonecznienie, liczba dni o określonej temperaturze, itp. mają znaczenie, a dane te są już 
znormalizowane na poziomie europejskim. Obecne środki wdrożeniowe z różnymi modelami 
obliczeniowymi de facto stanowią bariery dla handlu. Wybór jednej metody pozwoli na 
dokonywanie porównań na wszystkich szczeblach.

„Jakość powietrza wewnątrz budynku” nie jest czynnikiem aktywnym. „System wentylacji” 
lepiej to odzwierciedla i pomaga również odróżnić systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne.

Poprawka 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie jednolitej metodologii, na 
przykład określonej w normie EN 15193 
„Energetyczne właściwości użytkowe 
budynków – Wymagania energetyczne 
dotyczące oświetlenia”, i która obejmuje 
oprócz charakterystyki cieplnej inne 
czynniki, odgrywające coraz ważniejszą 
rolę, takie jak rodzaj stosowanych 
instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, 
systemy oświetleniowe, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii, elementy 
pasywnego ogrzewania i chłodzenia, 
systemy pomiaru, monitorowania i 
kontroli zacienienia, jakości powietrza 
wewnątrz budynku i odpowiedniego 
światła naturalnego oraz projekt budynku. 
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charakterystykę energetyczną budynku. Podstawą metodologii stosowanej do 
obliczenia charakterystyki energetycznej 
powinien być nie tylko sezon grzewczy; 
metodologia ta powinna obejmować 
całoroczną charakterystykę energetyczną 
budynku. Metodologia taka powinna 
uwzględniać zatwierdzone normy 
europejskie, takie jak norma EN 15193 
„Energetyczne właściwości użytkowe 
budynków – Wymagania energetyczne 
dotyczące oświetlenia”.

Or. en

Poprawka 65
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku. 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie zharmonizowanej metodologii, 
która obejmuje oprócz charakterystyki 
cieplnej inne czynniki, odgrywające coraz 
ważniejszą rolę, takie jak rodzaj 
stosowanych instalacji grzewczych i 
klimatyzacyjnych, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii, elementy 
pasywnego ogrzewania i chłodzenia, 
zacienienie, jakość powietrza wewnątrz 
budynku, odpowiednie światło naturalne 
oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku. 
Poza tym należy odwołać się do 
europejskich prac normalizacyjnych 
prowadzonych zgodnie z mandatem M 343 
w celu uniknięcia zagrożenia podziału 
rynku w Unii Europejskiej.
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Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji doprowadziłby do podziału rynku. Należy stworzyć europejską normę w celu 
zapewnienia porównywalności.

Poprawka 66
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych systemów
grzewczych, chłodzących i 
wentylacyjnych, odzysk ciepła, kontrolę 
stref, stosowanie odnawialnych źródeł 
energii, elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
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“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.

Poprawka 67
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku. 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne, wykorzystanie 
najefektywniejszych materiałów 
izolacyjnych oraz projekt budynku. 
Podstawą metodologii stosowanej do 
obliczenia charakterystyki energetycznej 
powinien być nie tylko sezon grzewczy; 
metodologia ta powinna obejmować 
całoroczną charakterystykę energetyczną 
budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie najlepszych izolacji wydaje się być usuwane w cień w przedmiotowej dyrektywie, 
a jest to jeden z głównych elementów, które należy uwzględniać przy opracowywaniu metody 
obliczeniowej efektywności energetycznej.
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Poprawka 68
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku. 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która obejmuje 
oprócz charakterystyki cieplnej inne 
czynniki, odgrywające coraz ważniejszą 
rolę, takie jak rodzaj stosowanych 
instalacji grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, systemy oświetleniowe,
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Metodologia określania charakterystyki energetycznej budynków powinna być jednoznaczna, 
wspólna i oparta na istniejących zharmonizowanych normach europejskich (CEN). 
Zaowocowałoby to większą harmonizacją sektora budowlanego i porównywalnością 
charakterystyki energetycznej budynków w całej UE.

„Wentylacja” pomaga rozróżnić między systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, które 
w większości budynków mieszkalnych są osobnymi systemami.
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Poprawka 69
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym 
i regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania 
i chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym 
i regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania 
i chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne, systemy izolacji oraz projekt 
budynku. Podstawą metodologii 
stosowanej do obliczenia charakterystyki 
energetycznej powinien być nie tylko 
sezon grzewczy; metodologia ta powinna 
obejmować całoroczną charakterystykę 
energetyczną budynku. W metodologii tej 
powinno się odróżniać część „przegrody 
zewnętrzne” od części „systemy 
techniczne budynku”.

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy izolacji, które wchodzą w skład różnych części przegród zewnętrznych budynku 
(dachu, ścian, podłóg, stropów, okien, mostków cieplnych itp.), determinują charakterystykę 
energetyczną budynków. W metodologii stosowanej do obliczenia tej charakterystyki musi 
zostać uwzględnione proponowane rozróżnienie, ponieważ w zależności od izolacji termicznej 
budynku można dokładnie określić, jakie systemy techniczne są potrzebne w budynku. Im 
lepszą budynek posiada izolację, tym mniejsza jest konieczność stosowania nadmiernie 
rozbudowanych systemów technicznych.
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Poprawka 70
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku. 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii porównawczej, 
która może być różna na poziomie 
krajowym i regionalnym i która obejmuje 
oprócz charakterystyki cieplnej inne 
czynniki, odgrywające coraz ważniejszą 
rolę, takie jak rodzaj stosowanych 
instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ państwa członkowskie stosują różne systemy metryczne, uniemożliwia im to 
porównywanie charakterystyki energetycznej ich budynków.

Poprawka 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 

(9) Charakterystyka energetyczna 
budynków powinna być określana na 
podstawie metodologii, która może być 
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różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych i klimatyzacyjnych, 
stosowanie odnawialnych źródeł energii, 
elementy pasywnego ogrzewania i 
chłodzenia, zacienienie, jakość powietrza 
wewnątrz budynku, odpowiednie światło 
naturalne oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

różna na poziomie krajowym i 
regionalnym i która obejmuje oprócz 
charakterystyki cieplnej inne czynniki, 
odgrywające coraz ważniejszą rolę, takie 
jak rodzaj stosowanych instalacji 
grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii, elementy 
pasywnego ogrzewania i chłodzenia, 
zacienienie, jakość powietrza wewnątrz 
budynku, odpowiednie światło naturalne 
oraz projekt budynku. Podstawą 
metodologii stosowanej do obliczenia 
charakterystyki energetycznej powinien 
być nie tylko sezon grzewczy; metodologia 
ta powinna obejmować całoroczną 
charakterystykę energetyczną budynku.

Or. en

Uzasadnienie

„Jakość powietrza wewnątrz budynku” jest rezultatem, a nie aktywnym czynnikiem instalacji 
pasywnego ogrzewania, elementu chłodzenia lub instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. 
Ponadto sformułowanie „jakość powietrza wewnątrz budynku” nie jest zdefiniowane i nie jest 
używane nigdzie indziej w przedmiotowej dyrektywie. Określenie „system wentylacyjny” 
uwzględnia ten fakt i pomaga rozróżnić między systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi, 
które w większości budynków mieszkalnych są osobnymi systemami.

Poprawka 72
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów 
równowagi między wymaganymi 
nakładami i kosztami energii 

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Należy zapewnić dokonywanie przez 
państwa członkowskie regularnego 
przeglądu minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków ze względu na postęp 
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zaoszczędzonymi podczas cyklu życia 
budynku. Powinna być zapewniona 
możliwość dokonywania przez państwa 
członkowskie regularnego przeglądu 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków 
ze względu na postęp techniczny.

techniczny.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję zobowiązanie państw członkowskich do dostosowania swoich 
minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej budynków najpóźniej do 
2017 r. do ustalanych według określonych, jednolitych metod obliczania „minimalnych 
wymagań optymalnych pod względem kosztów” narusza zasadę pomocniczości. Nie jest 
pewne, że cel, który ma zostać osiągnięty poprzez przekształcenie dyrektywy w sprawie 
budynków (poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków) nie może zostać w 
wystarczającym stopniu zrealizowany przez państwa członkowskie.

Poprawka 73
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów 
równowagi między wymaganymi 
nakładami i kosztami energii 
zaoszczędzonymi podczas cyklu życia 
budynku. Powinna być zapewniona 
możliwość dokonywania przez państwa 
członkowskie regularnego przeglądu 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków 
ze względu na postęp techniczny.

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów 
równowagi między wymaganymi 
nakładami i kosztami energii, kosztami 
ochrony środowiska i innymi 
zewnętrznymi kosztami społecznymi
zaoszczędzonymi podczas cyklu życia 
budynku. Powinna być zapewniona 
możliwość dokonywania przez państwa 
członkowskie regularnego przeglądu 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków 
ze względu na postęp techniczny.
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Or. en

Uzasadnienie

Środowiskowe koszty i korzyści, takie jak zmiany klimatyczne, powinny być uwzględniane przy 
obliczaniu optymalnej pod względem kosztów równowagi.

Poprawka 74
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów 
równowagi między wymaganymi 
nakładami i kosztami energii 
zaoszczędzonymi podczas cyklu życia 
budynku. Powinna być zapewniona 
możliwość dokonywania przez państwa 
członkowskie regularnego przeglądu 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków 
ze względu na postęp techniczny.

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów 
równowagi między wymaganymi 
nakładami a kosztami energii i kosztami 
zewnętrznymi zaoszczędzonymi podczas 
cyklu życia budynku. Powinna być 
zapewniona możliwość dokonywania przez 
państwa członkowskie regularnego 
przeglądu minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków ze względu na postęp 
techniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Zaoszczędzone koszty środowiskowe są niezmiernie ważne i również muszą zostać 
uwzględnione.
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Poprawka 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej pod względem kosztów
równowagi między wymaganymi 
nakładami i kosztami energii 
zaoszczędzonymi podczas cyklu życia 
budynku. Powinna być zapewniona 
możliwość dokonywania przez państwa 
członkowskie regularnego przeglądu 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków 
ze względu na postęp techniczny.

(10) Państwa członkowskie powinny 
określić minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Wymogi te powinny zostać określone w 
sposób zapewniający osiągnięcie 
optymalnej równowagi kosztów i korzyści
między wymaganymi nakładami i kosztami 
energii zaoszczędzonymi podczas cyklu 
życia budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uwzględnić pełny zakres korzyści społeczno-ekonomicznych i środowiskowych, należy 
zapewnić słuszną analizę kosztów i korzyści, aniżeli po prostu koncentrować się na kosztach.

Poprawka 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna ustalić metodologię 
porównawczą dla celów obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej. 
Państwa członkowskie powinny stosować 

(12) Komisja powinna ustalić jednolitą 
metodologię dla celów obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej. 
Metodologia ta powinna być zgodna z 
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tę metodologię do porównywania wyników 
z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi
charakterystyki energetycznej, które 
przyjęły. Wyniki tego porównania i dane 
użyte do osiągnięcia takich wyników 
należy regularnie przekazywać Komisji. 
Sprawozdania te powinny umożliwić 
Komisji dokonanie oceny postępów państw 
członkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów oraz 
przedłożenie odnośnego sprawozdania. Po 
zakończeniu okresu przejściowego
państwa członkowskie powinny stosować
tę metodologię porównawczą, dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej.

metodologią wykorzystywaną w 
prawodawstwie Wspólnoty, mającą 
zastosowanie do wymagań dotyczących 
charakterystyki produktu (produktów), 
komponentów i systemów technicznych 
budynku, które składają się na dany 
budynek. Państwa członkowskie powinny 
stosować tę jednolitą metodologię do
przyjmowania minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej. 
Wyniki tego obliczania i dane użyte do 
osiągnięcia takich wyników należy 
regularnie przekazywać Komisji. 
Sprawozdania te powinny umożliwić 
Komisji dokonanie oceny postępów państw 
członkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów oraz 
przedłożenie odnośnego sprawozdania. 
Państwa członkowskie powinny stosować
tę metodologię, określając i dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna zapewniać spójność z istniejącym prawodawstwem.

Konieczne jest zatem wprowadzenie jednolitej metody obliczeniowej z obiektywnymi 
zmiennymi, które uwzględniłyby regionalne różnice w oparciu o jednolitą politykę rynkową, 
aniżeli metodologii porównawczej.

Poprawka 77
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna ustalić metodologię 
porównawczą dla celów obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 

(12) Komisja powinna ustalić 
zharmonizowaną metodologię dla celów 
obliczania optymalnego pod względem 
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poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej. 
Państwa członkowskie powinny stosować 
tę metodologię do porównywania wyników 
z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi
charakterystyki energetycznej, które 
przyjęły. Wyniki tego porównania i dane 
użyte do osiągnięcia takich wyników 
należy regularnie przekazywać Komisji. 
Sprawozdania te powinny umożliwić 
Komisji dokonanie oceny postępów państw 
członkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów oraz 
przedłożenie odnośnego sprawozdania. Po 
zakończeniu okresu przejściowego państwa 
członkowskie powinny stosować tę 
metodologię porównawczą, dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej.

kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
mającą zastosowanie do wymagań 
dotyczących systemów technicznych 
budynku, które składają się na budynek i 
jego późniejsze wyposażenie. Państwa 
członkowskie powinny stosować tę 
zharmonizowaną metodologię do 
określania minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
które przyjęły. Wyniki tego porównania i 
dane użyte do osiągnięcia takich wyników 
należy regularnie przekazywać Komisji. 
Sprawozdania te powinny umożliwić 
Komisji dokonanie oceny postępów państw 
członkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów oraz 
przedłożenie odnośnego sprawozdania. Po 
zakończeniu okresu przejściowego państwa 
członkowskie powinny stosować tę 
zharmonizowaną metodologię, dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej.

Or. en

Poprawka 78
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna ustalić metodologię 
porównawczą dla celów obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej. 
Państwa członkowskie powinny stosować 
tę metodologię do porównywania wyników 
z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej, które 
przyjęły. Wyniki tego porównania i dane 

(12) Komisja powinna opracować
wytyczne określające cele obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej. 
Państwa członkowskie powinny 
uwzględnić te wytyczne, przeprowadzając 
obliczenia, i porównać wyniki obliczeń z 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej, które 
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użyte do osiągnięcia takich wyników 
należy regularnie przekazywać Komisji. 
Sprawozdania te powinny umożliwić 
Komisji dokonanie oceny postępów państw 
członkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów oraz 
przedłożenie odnośnego sprawozdania. Po 
zakończeniu okresu przejściowego 
państwa członkowskie powinny stosować 
tę metodologię porównawczą, dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej.

przyjęły. Wyniki tego porównania i dane 
użyte do osiągnięcia takich wyników 
należy regularnie przekazywać Komisji. 
Sprawozdania te powinny umożliwić 
Komisji dokonanie oceny postępów państw 
członkowskich na drodze do ustalenia 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów oraz 
przedłożenie odnośnego sprawozdania. 

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich istnieją już metody obliczania minimalnych wymagań 
optymalnych pod względem kosztów. Dla tych państw wprowadzenie jednolitej metody 
porównawczej oznaczałoby znaczne utrudnienia administracyjne związane z obowiązkiem 
ujednolicenia obowiązujących w tych państwach procedur obliczania z ustaloną później przez 
Komisję Europejską metodą porównawczą. Wartość dodana zharmonizowanego podejścia w 
odniesieniu do poprawy efektywności energetycznej jest w tym wypadku wątpliwa.

Poprawka 79
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Budynki mają wpływ na 
długoterminowe zużycie energii, stąd też
nowe budynki powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać techniczne, 

(13) Budynki mają zasadniczy wpływ na 
długoterminowe zużycie energii. Biorąc 
pod uwagę długi cykl renowacji 
istniejących budynków, nowe i istniejące 
już budynki, które poddawane są 
gruntownej renowacji, powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
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środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię niezależnie od 
wielkości budynku. 

systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię niezależnie 
zarówno od wielkości, jak i wieku
budynku. 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cykl renowacji dla istniejących budynków wynosi około 25 lat, wymogi stosowania 
systemów energii odnawialnej lub kogeneracji miałyby jedynie ograniczony wpływ, jeśli 
wyłączone zostałyby istniejące już budynki. Biorąc pod uwagę, że istniejące budynki stanowią 
95% wszystkich budynków, byłoby to utraconą szansą.

Poprawka 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Budynki mają wpływ na 
długoterminowe zużycie energii, stąd też 
nowe budynki powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię niezależnie od 
wielkości budynku. 

(13) Budynki mają wpływ na 
długoterminowe zużycie energii, stąd też 
nowe budynki powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię, zgodnie z zasadą, 
iż najpierw należy upewnić się, że 
zapotrzebowanie energetyczne związane z 
ogrzewaniem i chłodzeniem zmniejszone 
jest do minimalnego, optymalnego pod 
względem kosztów poziomu, niezależnie od 
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wielkości budynku. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by uświadomić sobie potencjał do zmniejszania emisji CO2, bezpieczeństwo 
dostaw i inne korzyści związane z wykorzystaniem alternatywnych systemów zaopatrzenia 
budynków w energię. Niemniej, z uwagi na bardzo wysoką opłacalność ekonomiczną i wysoki 
zwrot z inwestycji w efektywność energetyczną, należy najpierw zapewnić, by popyt na 
energię został ograniczony tak bardzo, jak tylko można to uzasadnić. Popyt na energię 
powinien być jak najbardziej ograniczany w sposób optymalny pod względem kosztów. W ten 
sposób niektóre oszczędności pozyskane z ulepszonej efektywności energetycznej mogą zostać 
również udostępnione dla inwestycji w alternatywne systemy zaopatrzenia w energię.

Poprawka 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Budynki mają wpływ na 
długoterminowe zużycie energii, stąd też 
nowe budynki powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji alternatywnych systemów
zaopatrzenia w energię niezależnie od 
wielkości budynku. 

(13) Budynki mają wpływ na 
długoterminowe zużycie energii, stąd też 
nowe budynki powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać alternatywne 
systemy zaopatrzenia w energię w 
przypadku nowych i istniejących już 
budynków, niezależnie od ich wielkości.

Or. en
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Poprawka 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ważniejsze renowacje budynków 
istniejących, niezależnie od ich wielkości, 
są okazją do podejmowania opłacalnych 
ekonomicznie działań dla poprawy 
charakterystyki energetycznej. Ze względu 
na opłacalność ekonomiczną powinno być 
możliwe ograniczenie minimalnych 
wymagań dotyczących charakterystyki 
energetycznej do odnowionych części, 
które są najistotniejsze dla charakterystyki 
energetycznej budynku. 

(14) Ważniejsze renowacje budynków 
istniejących, niezależnie od ich wielkości, 
są okazją do podejmowania opłacalnych 
ekonomicznie działań dla poprawy 
charakterystyki energetycznej całego 
budynku. Wprowadzenie wymagań 
dotyczących podejmowania ekonomicznie 
opłacalnych środków zapewni, że nie będą 
tworzone bariery, które mogłyby 
zniechęcić do przeprowadzania 
gruntownych renowacji.

Or. en

Poprawka 83
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Ważniejsze renowacje budynków 
istniejących, niezależnie od ich wielkości, 
są okazją do podejmowania opłacalnych 
ekonomicznie działań dla poprawy 
charakterystyki energetycznej. Ze względu 
na opłacalność ekonomiczną powinno być 
możliwe ograniczenie minimalnych 
wymagań dotyczących charakterystyki 
energetycznej do odnowionych części, 
które są najistotniejsze dla charakterystyki 
energetycznej budynku. 

(14) Ważniejsze renowacje budynków 
istniejących, o powierzchni 
przekraczającej 250 m2, mogą, o ile jest to 
możliwe pod względem technicznym i 
prawnym, stanowić okazję do 
podejmowania opłacalnych ekonomicznie 
działań dla poprawy charakterystyki 
energetycznej. Ze względu na opłacalność 
ekonomiczną powinno być możliwe 
ograniczenie minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
do odnowionych części, które są 
najistotniejsze dla charakterystyki 
energetycznej budynku. 

Or. de
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie uwzględniono, że głównie w miastach, gdzie granice budynków i 
działek często pokrywają się, nie jest możliwe na przykład izolowanie ścian zewnętrznych z 
przyczyn prawnych, ponieważ naruszałoby to prawa właściciela sąsiedniej działki. W związku 
z tym należy dodać, że przedmiotowe opłacalne ekonomicznie działania mające na celu 
poprawę charakterystyki energetycznej budynku muszą być możliwe do zrealizowania również 
pod względem technicznym i prawnym. 

Poprawka 84
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Badania pokazują, że sektor 
budowlany cierpi na niewydolność, która 
prowadzi do znacznie wyższych kosztów 
dla użytkownika końcowego niż koszty 
optymalne. Z obliczeń wynika, że koszty 
budowy mogłyby zostać zmniejszone 
nawet o 30-35% poprzez ograniczenie 
strat powstających w większości procesów 
budowlanych i w przypadku większości 
produktów. Niewydolność w sektorze 
budowlanym stwarza ogromne zagrożenie 
dla osiągnięcia celów niniejszej 
dyrektywy, gdyż bezzasadnie wysokie 
koszty budowy i renowacji zmniejszają 
opłacalność ekonomiczną, a przez to 
efektywność energetyczną sektora. Aby
zagwarantować należyte stosowanie 
niniejszej dyrektywy, Komisja powinna 
ocenić funkcjonowanie rynku 
budowlanego i w formie sprawozdania 
przedstawić swoje wnioski i sugestie 
państwom członkowskim i Parlamentowi 
Europejskiemu; z kolei państwa 
członkowskie powinny dążyć do 
zapewnienia przejrzystości w ustalaniu 
cen w dziedzinie budowy i renowacji, a 
ponadto podejmować odpowiednie środki 
w celu usuwania barier związanych z 
wejściem na rynek oraz z dostępem do 
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odpowiedniego zaplecza i infrastruktury 
przez nowe podmioty, zwłaszcza MŚP.

Or. en

Uzasadnienie

Badania pokazują, że nawet 30-35% kosztów budowy może być bezpośrednio związanych ze 
stratami powstającymi podczas procesu budowlanego i produkcji. („Straty w projektach 
budowlanych – konieczność zastosowania nowego podejścia”, Josephson/Saukkoriipi, The 
Centre for Management of the Built Environment Building Economics and Management, 
Chalmers University of Technology, Göteborg 2007 r.) Obniżenie niepotrzebnych kosztów 
w sektorze budowlanym znacząco zwiększyłoby liczbę renowacji, które poprawiają 
efektywność energetyczną w budynkach, gdyż ich przeprowadzenie byłoby o wiele tańsze dla 
użytkowników końcowych.

Poprawka 85
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W celu poprawienia efektywności 
energetycznej sprzętu gospodarstwa 
domowego oraz ogrzewania i chłodzenia 
należy opracować i wprowadzić do użytku 
technologię informacyjną, która przyczyni 
się do promowania „inteligentnych”
budynków. 

Or. fi

Poprawka 86
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 

skreślony
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tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. 

Or. de

Uzasadnienie

Wznoszenie budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem emisji CO2 i 
zużycia energii pierwotnej oraz wykraczanie tym samym w znacznym stopniu poza minimalne 
normy, które muszą zostać ustalone przez państwa członkowskie, może mieć jedynie 
dobrowolny charakter. Dlatego też poszczególne państwa członkowskie nie powinny 
podejmować zobowiązań w zakresie zwiększenia do 2020 r. do określonego poziomu udziału 
takich budynków wśród wszystkich budynków. Regulacja zaproponowana w art. 9 ust. 5 
wydaje się przejściem do bezpośrednich wytycznych UE dotyczących domów o niskim lub 
zerowym poziomie zużycia energii (pomocniczość).

Poprawka 87
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. 

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. Do dnia 
30 czerwca 2010 r. Komisja Europejska 
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powinna wystąpić z wnioskami 
legislacyjnymi dotyczącymi stworzenia 
wspólnej metodologii definiowania 
budynków charakteryzujących się niskim 
lub zerowym poziomem emisji CO2 i 
zużycia energii pierwotnej, z 
uwzględnieniem regionalnych warunków 
pogodowych. Do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja Europejska, Europejski Bank 
Inwestycyjny i państwa członkowskie 
powinny ustanowić Fundusz 
Efektywności Energetycznej i Energii 
Odnawialnej, aby do 2020 r. wspierać 
stopniowy wzrost odsetka nowych 
budynków spełniających tę normę.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż można byłoby rozważyć proponowaną przez sprawozdawczynię koncepcję wspólnej 
metodologii, na obecnym etapie najlepiej byłoby zostawić Komisji margines swobody 
pozwalający na ocenę wszystkich dostępnych możliwości technicznych potrzebnych do 
zdefiniowania takiej metodologii, w szczególności określenia, na ile powinna ona być wiążąca 
i jak należałoby przestrzegać zasadę pomocniczości. 

Poprawka 88
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby istniejących budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz nowych budynków, 

Adlib Express Watermark



PE420.139v01-00 34/109 AM\768653PL.doc

PL

przedstawiać je Komisji. które stopniowo powinny być wznoszone 
jako budynki charakteryzujące się 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej, oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Budowanie wszystkich nowych budynków w sposób, który zapewni niski lub zerowy poziom 
emisji CO2 i zużycia energii pierwotnej, przyczyni się do przyspieszenia poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. 

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby istniejących budynków, 
które zużywają energię na poziomie 
zerowym netto, i zapewnienie, że do 
2016 r. wszystkie nowe budynki będą 
zużywać energię na poziomie zerowym 
netto.

Or. en
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Poprawka 90
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. 

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale zapewniają jak najwyższy poziom 
charakterystyki energetycznej. W tym celu 
państwa członkowskie powinny opracować 
plany krajowe mające na celu zwiększenie 
liczby budynków zużywających energię 
pierwotną na poziomie zerowym netto i 
posiadających nadwyżkę energii oraz 
regularnie przedstawiać je Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa musi zapewnić zwiększenie liczby budynków charakteryzujących się 
bardzo niskim zużyciem energii w dążeniu do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu 
charakterystyki energetycznej. Wymóg najwyższej charakterystyki energetycznej w sektorze 
budowlanym oznacza zużycie energii na poziomie zerowym netto i, co więcej, nadwyżkę 
energii w normach budowlanych.

Poprawka 91
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale zapewniają najwyższy poziom 
charakterystyki energetycznej. W tym celu 
państwa członkowskie powinny opracować 
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zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. 

plany krajowe mające na celu zwiększenie 
liczby budynków mających nadwyżkę 
energii oraz regularnie przedstawiać je 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że na charakterystykę energetyczną budynków składają się zarówno środki po stronie 
popytu (np. efektywność energetyczna), jak i środki po stronie podaży (np. energia 
odnawialna), konieczne jest zintegrowane podejście w celu zapewnienia najwyższego poziomu 
charakterystyki energetycznej. Wymóg najwyższej charakterystyki energetycznej w sektorze 
budownictwa jest wymogiem standardu budynków mających nadwyżkę energii.

Poprawka 92
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji.

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej lub wytwarzających 
energię oraz regularnie przedstawiać je 
Komisji.

Or. fi
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Poprawka 93
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia 
energii pierwotnej oraz regularnie 
przedstawiać je Komisji. 

(15) Konieczne są środki prowadzące do 
zwiększenia liczby budynków, które nie 
tylko spełniają minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
ale są jeszcze bardziej energooszczędne. W 
tym celu państwa członkowskie powinny 
opracować plany krajowe mające na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub
zerowym końcowym zużyciem energii oraz 
regularnie przedstawiać je Komisji.

Or. de

Uzasadnienie

Dla konsumenta decydującego znaczenia nie ma zużycie energii pierwotnej, lecz końcowe 
zużycie energii, bowiem jedynie to zużycie może on odczytać z licznika; nie odgrywa przy tym 
żadnej roli fakt, czy przykładowo prąd pochodzi z odnawialnych źródeł energii czy z 
elektrowni jądrowej. To samo tyczy się gazu ziemnego, który może być również uzyskiwany z 
odpadów.

Poprawka 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy zachęcać państwa 
członkowskie do podejmowania środków 
uzupełniających środki określone w 
niniejszej dyrektywie w celu promowania 
większej efektywności energetycznej 
budynków. Środki takie mogą obejmować 
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zachęty finansowe i podatkowe
skierowane do przedsiębiorstw oraz 
właścicieli i najemców budynków, w tym 
obniżenie podatku VAT na usługi 
związane z renowacją.

Or. en

Uzasadnienie

W obliczu często wysokich kosztów początkowych inwestycji w efektywność energetyczną, 
przedsiębiorstwa oraz właściciele i najemcy budynków potrzebują pomocy finansowej, 
dokonując pierwszych nakładów inwestycyjnych. Może ona przybierać formę 
nieoprocentowanych pożyczek dla właścicieli budynków lub obniżonych stawek podatku VAT 
na usługi związane z renowacją mającą na celu zwiększenie efektywności energetycznej. 
Stosowanie obniżonego podatku VAT na same produkty może upowszechniać wykorzystanie 
niewykwalifikowanej siły roboczej, prowadząc do zakwestionowania efektywności 
wykonywanych prac i nie zapewniając oszczędności energii.

Poprawka 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy wziąć pod uwagę fakt, że 
skuteczna legislacja uwzględnia 
negatywne oddziaływanie i szkody, które 
mogą powstać w określonych obszarach 
zastosowania. Podczas transpozycji i 
wprowadzania w życie niniejszej 
dyrektywy należy w szczególności 
uwzględnić dziedzictwo kulturowe.

Or. en
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Poprawka 96
Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwa członkowskie powinny 
unikać uregulowań prowadzących do 
zniekształcenia cen energii dla 
konsumentów, które nie zachęcają do 
oszczędzania energii.

Or. en

Uzasadnienie

Regulowanie cen energii z reguły prowadzi do zwiększenia zużycia energii przez 
użytkowników końcowych i do zniekształcenia rynku energii. Należy unikać takich środków 
regulacyjnych i zastępować je środkami, które zachęcałyby użytkowników końcowych do 
dalszej oszczędności energii.

Poprawka 97
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję dwutlenku węgla.

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Właściciele i najemcy budynków 
handlowych powinni również być 
zobowiązani do wymiany informacji na 
temat rzeczywistego zużycia energii w celu 
zapewnienia, że dostępne są wszystkie 
dane do podjęcia świadomych decyzji 
dotyczących koniecznych ulepszeń.
Świadectwo powinno również dostarczać 
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informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję dwutlenku węgla.

Or. en

Uzasadnienie

Właściciele i najemcy budynków handlowych powinni być zobowiązani do dzielenia się 
informacjami na temat rzeczywistego wykorzystywania budynków lub ich części w celu 
zapewnienia, iż dostępne są wszystkie dane do podejmowania świadomych decyzji 
o koniecznych ulepszeniach. Jeśli właściciel budynku nie jest świadomy tego, gdzie i w jaki 
sposób energia jest wykorzystywana w budynku, nie może zidentyfikować problemów 
i wprowadzać koniecznych ulepszeń.

Poprawka 98
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję dwutlenku węgla.

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Właściciele i najemcy budynków 
handlowych powinni również być 
zobowiązani do wymiany informacji na 
temat rzeczywistego zużycia energii w celu 
zapewnienia, że dostępne są wszystkie 
dane do podjęcia świadomych decyzji 
dotyczących koniecznych ulepszeń.
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję dwutlenku węgla.

Or. en
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Uzasadnienie

Właściciele i najemcy budynków handlowych powinni być zobowiązani do dzielenia się 
informacjami na temat rzeczywistego wykorzystywania budynków lub ich części w celu 
zapewnienia, iż dostępne są wszystkie dane do podejmowania świadomych decyzji 
o koniecznych ulepszeniach. Jeśli właściciel budynku nie jest świadomy tego, gdzie i w jaki 
sposób energia jest wykorzystywana w budynku, nie może identyfikować problemów 
i wprowadzać koniecznych ulepszeń.

Poprawka 99
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję dwutlenku węgla.

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące danych o optymalnej 
eksploatacji energetycznej budynku w 
warunkach zimowych i letnich i 
praktyczne rady na temat możliwości jej 
poprawy poprzez stosowanie odpowiedniej 
izolacji ściennej. Świadectwo powinno 
również dostarczać informacji na temat 
faktycznego wpływu zastosowanego 
sposobu ogrzewania i chłodzenia na 
potrzeby energetyczne budynku, na 
zużycie energii pierwotnej i wskaźniki 
emisji dwutlenku węgla.

Or. pl

Uzasadnienie

Nabywcy i najemcy budynku bardziej interesują się jego eksploatacją, zwłaszcza 
ekonomiczną, szczególnie, gdy dotyczy ona np. ekstremalnych warunków klimatycznych, tzn. 
chłodnej zimy i gorącego lata: w przypadku pierwszym izolacja chroni przed ucieczką 
strumienia cieplnego z budynku na zewnątrz, w przypadku drugim chodzi o lepsze 
odizolowanie się termiczne od mocno nagrzanego środowiska.
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Poprawka 100
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję CO2.

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 
otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku i na końcowe 
zużycie energii.

Or. de

Uzasadnienie

Dla konsumenta decydującego znaczenia nie ma zużycie energii pierwotnej, lecz końcowe 
zużycie energii, bowiem jedynie to zużycie może on odczytać z licznika; nie odgrywa przy tym 
żadnej roli fakt, czy przykładowo prąd pochodzi z odnawialnych źródeł energii czy z 
elektrowni jądrowej. To samo tyczy się gazu ziemnego, który może być również uzyskiwany z 
odpadów.

Poprawka 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zgodnie z wymogami dotyczącymi 
instalacji inteligentnych liczników, 
określonymi w dyrektywie 2006/32/WE, 
właściciele i najemcy powinni otrzymywać 
dokładne informacje w czasie 
rzeczywistym na temat zużycia energii w 
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zajmowanych przez nich budynkach.

Or. en

Poprawka 102
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Władze publiczne powinny dawać 
przykład i wdrażać zalecenia zawarte w 
świadectwie charakterystyki energetycznej 
w okresie jego ważności. Państwa 
członkowskie powinny zawrzeć w swoich 
planach krajowych środki na rzecz 
wspierania władz publicznych, aby 
umożliwić im wczesne przyjęcie ulepszeń z 
zakresu efektywności energetycznej oraz 
wdrożenie zaleceń zawartych w 
świadectwie charakterystyki energetycznej 
w okresie jego ważności. Państwa 
członkowskie powinny bezpośrednio
angażować przedstawicieli władz 
lokalnych i regionalnych w
opracowywanie planów krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowaną przez sprawozdawczynię poprawkę 5 przyjmuje się z zadowoleniem, 
jednakże można by podkreślić potrzebę aktywnego zaangażowania lokalnych i regionalnych 
władz, w których kompetencjach leży wdrażanie dyrektywy EPBD.
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Poprawka 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Władze publiczne powinny dawać 
przykład i wdrażać zalecenia zawarte w 
świadectwie charakterystyki energetycznej 
w okresie jego ważności. Państwa 
członkowskie powinny zawrzeć w swoich 
planach krajowych środki, w tym środki 
finansowe, na rzecz wspierania władz 
publicznych, aby umożliwić im wczesne 
przyjęcie ulepszeń z zakresu efektywności 
energetycznej oraz wdrożenie zaleceń 
zawartych w świadectwie charakterystyki 
energetycznej w okresie jego ważności. 
Podczas opracowywania planów 
krajowych państwa członkowskie powinny 
konsultować się z przedstawicielami władz 
lokalnych i regionalnych.

Or. en

Poprawka 104
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność stanowią okazję, aby dać 
dobry przykład, poprzez uwzględnianie 
rozważań środowiskowych i 
energetycznych, i z tego powodu budynki 
te powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej. Publiczne 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
charakterystyki energetycznej powinno być 
wzmocnione umieszczeniem tych 

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność stanowią okazję, aby dać 
dobry przykład, poprzez uwzględnianie 
rozważań środowiskowych i 
energetycznych, i z tego powodu budynki 
te powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej. Publiczne 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
charakterystyki energetycznej powinno być 
wzmocnione umieszczeniem tych 
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świadectw energetycznych w widocznym 
miejscu. 

świadectw energetycznych w widocznym 
miejscu. Jeśli państwa członkowskie 
podejmą decyzję o włączeniu zużycia 
energii do wymogów związanych z 
certyfikacją energetyczną, można przyjąć 
podejście oparte na jednej lokalizacji, 
zgodnie z którym kompleks budynków w 
tej samej okolicy, zajmowanych przez tę 
samą organizację, wspólnie użytkuje 
liczniki zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla wzór do naśladowania wprowadzony w niektórych państwach 
członkowskich, które rozszerzyły wymogi umieszczania świadectw w widocznym miejscu, aby 
odzwierciedlić zarówno efektywność energetyczną budynku, jak i sposób wykorzystywania 
energii przez mieszkańców budynku. Takie podejście oparte na jednej lokalizacji uwzględnia 
sposób, w jaki zorganizowane są uniwersytety, szpitale i inne podobne obiekty sektora 
publicznego, a także może ukazać lepszy obraz całościowego zużycia energii w obiekcie 
i emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 105
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność stanowią okazję, aby dać 
dobry przykład, poprzez uwzględnianie 
rozważań środowiskowych i 
energetycznych, i z tego powodu budynki 
te powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej. Publiczne 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
charakterystyki energetycznej powinno być 
wzmocnione umieszczeniem tych 
świadectw energetycznych w widocznym 
miejscu. 

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność stanowią okazję, aby dać 
dobry przykład, poprzez uwzględnianie 
rozważań środowiskowych i 
energetycznych, i z tego powodu budynki 
te powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej. Publiczne 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
charakterystyki energetycznej powinno być 
wzmocnione umieszczeniem tych 
świadectw energetycznych w widocznym 
miejscu. Jeśli państwa członkowskie 
podejmą decyzję o włączeniu zużycia 
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energii do wymogów związanych z 
certyfikacją energetyczną, można przyjąć 
podejście oparte na jednej lokalizacji, 
zgodnie z którym kompleks budynków w 
tej samej okolicy, zajmowanych przez tę 
samą organizację, wspólnie użytkuje 
liczniki zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka podkreśla wzór do naśladowania wprowadzony w niektórych państwach 
członkowskich, które rozszerzyły wymogi umieszczania świadectw w widocznym miejscu, aby 
odzwierciedlić zarówno efektywność energetyczną budynku, jak i sposób wykorzystywania 
energii przez mieszkańców budynku. Takie podejście oparte na jednej lokalizacji uwzględnia 
sposób, w jaki zorganizowane są uniwersytety, szpitale i inne podobne obiekty sektora 
publicznego, a także może ukazać lepszy obraz całościowego zużycia energii w obiekcie 
i emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 106
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność stanowią okazję, aby dać 
dobry przykład, poprzez uwzględnianie 
rozważań środowiskowych i 
energetycznych, i z tego powodu budynki 
te powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej. Publiczne 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
charakterystyki energetycznej powinno być 
wzmocnione umieszczeniem tych 
świadectw energetycznych w widocznym 
miejscu. 

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność powinny dać dobry 
przykład, poprzez uwzględnianie rozważań 
środowiskowych i energetycznych, i z tego 
powodu budynki te powinny być regularnie 
poddawane certyfikacji energetycznej. 
Publiczne rozpowszechnienie informacji 
dotyczącej charakterystyki energetycznej 
powinno być wzmocnione umieszczeniem 
tych świadectw energetycznych w 
widocznym miejscu.

Or. en
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Uzasadnienie

W dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zwrócono 
szczególną uwagę na wzorcową rolę sektora publicznego, podkreślając, iż powinien on „dać 
dobry przykład”. Ponadto w dyrektywie w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych wymaga się, by dobry przykład dawały budynki zajmowane przez organy 
publiczne.

Poprawka 107
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Zapewnienie wzajemnego 
uznawania świadectw efektywności 
energetycznej wydanych przez inne 
państwa członkowskie może okazać się 
istotne dla rozwoju transgranicznego 
rynku usług finansowych i usług innego 
rodzaju, wspierających efektywność 
energetyczną. Aby to ułatwić, Komisja 
Europejska powinna ustanowić wspólne 
minimalne normy dla treści i układu 
graficznego świadectw oraz dla 
akredytacji ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Wielojęzyczność świadectw dla właścicieli i najemców zwiększy koszty transakcji na rynku 
nieruchomości i może spowodować utrudnienia przy wypełnianiu takiego przepisu. Kiedy 
lokator lub nabywca przybywa z egzotycznego kraju, trudne może okazać się znalezienie 
kogoś uprawnionego do przetłumaczenia tekstu świadectwa lub kogoś, kto przynajmniej mówi 
w danym języku. Jeśli zajdzie taka potrzeba, potencjalny właściciel, nabywca lub lokator 
mogą przetłumaczyć tekst na swój prywatny użytek.
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Poprawka 108
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W ostatnich latach wzrosła ilość 
systemów klimatyzacji w krajach Europy. 
Stwarza to istotne problemy w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
zwiększając koszty elektryczności i psując 
bilans energetyczny w tych krajach. 

(19) W ostatnich latach wzrosła ilość 
systemów klimatyzacji w krajach Europy. 
Stwarza to istotne problemy w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
zwiększając koszty elektryczności i psując 
bilans energetyczny we wszystkich 
państwach członkowskich. Należy 
przyznać pierwszeństwo strategiom, które 
poprawiają charakterystykę cieplną 
budynków w okresie letnim. W tym celu 
należy dalej rozwijać techniki pasywnego 
chłodzenia, zwłaszcza poprawiające 
wewnętrzne warunki klimatyczne i 
mikroklimat wokół budynków.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie, w obliczu powszechnie oczekiwanego ocieplenia w UE, pomijanie strategii 
poprawiających mikroklimat w przypadku najbardziej dotkniętych państw nie jest 
uzasadnione. Ponadto przykłady z ostatnich lat pokazują, że gorące lato w państwach 
południowych UE ma wpływ również na dostawy prądu w Europie Środkowej. Jest to kolejny 
argument przemawiający za potrzebą podjęcia działań.

Poprawka 109
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W ostatnich latach wzrosła ilość 
systemów klimatyzacji w krajach Europy. 
Stwarza to istotne problemy w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
zwiększając koszty elektryczności i psując 

(19) W ostatnich latach wzrosła ilość 
systemów klimatyzacji w krajach Europy. 
Stwarza to istotne problemy w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
zwiększając koszty elektryczności i psując 
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bilans energetyczny w tych krajach. bilans energetyczny w tych krajach. Należy 
przyznać pierwszeństwo strategiom, które 
poprawiają charakterystykę cieplną 
budynków w okresie letnim. W tym celu 
należy dalej rozwijać techniki pasywnego 
chłodzenia, zwłaszcza poprawiające 
wewnętrzne warunki klimatyczne i 
mikroklimat wokół budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Ulepszanie i promowanie pasywnych technologii chłodzenia może skutkować rzadszym 
korzystaniem z systemów klimatyzacji i dlatego jest istotne dla efektywności energetycznej 
budynków.

Poprawka 110
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W ostatnich latach wzrosła ilość 
systemów klimatyzacji w krajach Europy. 
Stwarza to istotne problemy w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
zwiększając koszty elektryczności i psując 
bilans energetyczny w tych krajach.

(19) W ostatnich latach wzrosła ilość 
systemów klimatyzacji w krajach Europy. 
Stwarza to istotne problemy w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego, 
zwiększając koszty elektryczności i psując 
bilans energetyczny w tych krajach. Należy 
przyznać pierwszeństwo strategiom, które 
poprawiają charakterystykę cieplną 
budynków w okresie letnim. W tym celu 
należy dalej rozwijać techniki pasywnego 
chłodzenia, zwłaszcza poprawiające 
wewnętrzne warunki klimatyczne i 
mikroklimat wokół budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Ulepszanie i promowanie pasywnych technologii chłodzenia może skutkować rzadszym 
korzystaniem z systemów klimatyzacji i dlatego jest istotne dla efektywności energetycznej 
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budynków.

Poprawka 111
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wspólne podejście do certyfikacji 
energetycznej budynków oraz do 
przeglądów systemów ogrzewania i 
klimatyzacji, przeprowadzanych przez 
wykwalifikowanych i akredytowanych
specjalistów o niezależności 
gwarantowanej na podstawie 
obiektywnych kryteriów, przyczyni się do 
wyrównania reguł w zakresie wysiłków 
czynionych przez państwa członkowskie w 
celu oszczędności energii w budynkach i 
wprowadzi przejrzystość dla przyszłych 
właścicieli i użytkowników w zakresie 
charakterystyki energetycznej na 
wspólnotowym rynku nieruchomości. 
Celem zagwarantowania wysokiej jakości 
świadectw charakterystyki energetycznej 
oraz przeglądów systemów ogrzewania i 
klimatyzacji we Wspólnocie, w każdym 
państwie członkowskim powinien zostać 
ustanowiony niezależny mechanizm 
kontroli. 

(21) Wspólne podejście do certyfikacji 
energetycznej budynków oraz do 
przeglądów systemów ogrzewania i 
klimatyzacji, przeprowadzanych przez 
wykwalifikowanych specjalistów o 
niezależności gwarantowanej na podstawie 
obiektywnych kryteriów, przyczyni się do 
wyrównania reguł w zakresie wysiłków 
czynionych przez państwa członkowskie w 
celu oszczędności energii w budynkach i 
wprowadzi przejrzystość dla przyszłych 
właścicieli i użytkowników w zakresie 
charakterystyki energetycznej na 
wspólnotowym rynku nieruchomości.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowany przez Komisję system kontroli kosztowałby państwa członkowskie co 
najmniej 8 miliardów euro i znacznie zwiększyłby obciążenia związane z biurokracją, bez 
wątpienia działając na niekorzyść proporcjonalności i dopuszczalności takiego systemu 
kontroli. 
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Poprawka 112
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Wspólne podejście do certyfikacji 
energetycznej budynków oraz do 
przeglądów systemów ogrzewania i 
klimatyzacji, przeprowadzanych przez 
wykwalifikowanych i akredytowanych
specjalistów o niezależności 
gwarantowanej na podstawie 
obiektywnych kryteriów, przyczyni się do 
wyrównania reguł w zakresie wysiłków 
czynionych przez państwa członkowskie w 
celu oszczędności energii w budynkach i 
wprowadzi przejrzystość dla przyszłych 
właścicieli i użytkowników w zakresie 
charakterystyki energetycznej na 
wspólnotowym rynku nieruchomości. 
Celem zagwarantowania wysokiej jakości 
świadectw charakterystyki energetycznej 
oraz przeglądów systemów ogrzewania i 
klimatyzacji we Wspólnocie, w każdym
państwie członkowskim powinien zostać 
ustanowiony niezależny mechanizm 
kontroli. 

(21) Wspólne podejście do certyfikacji 
energetycznej budynków oraz do 
przeglądów systemów ogrzewania i 
klimatyzacji, przeprowadzanych przez 
wykwalifikowanych specjalistów o 
niezależności gwarantowanej na podstawie 
obiektywnych kryteriów, przyczyni się do 
wyrównania reguł w zakresie wysiłków 
czynionych przez państwa członkowskie w 
celu oszczędności energii w budynkach i 
wprowadzi przejrzystość dla przyszłych 
właścicieli i użytkowników w zakresie 
charakterystyki energetycznej na 
wspólnotowym rynku nieruchomości.

Or. de

Uzasadnienie

Stworzenie dodatkowej procedury akredytacji służącej określeniu grupy osób uprawnionych 
do wydawania certyfikacji energetycznej wiązałoby się z dużym nakładem pracy i z 
zarezerwowaniem wielu zasobów, których nie można by wtedy przeznaczyć na prawdziwe 
środki mające na celu zwalczanie zmian klimatu. Powiązanie uprawnienia do wydawania 
certyfikacji energetycznej z określonym poziomem kwalifikacji, potwierdzanym właściwym 
wykształceniem zawodowym, wydaje się wystarczające.
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Poprawka 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Jeśli dostęp do zawodu instalatora 
lub jego wykonywanie jest regulowane 
przepisami, warunki uznawania 
kwalifikacji zawodowych określone są w 
dyrektywie 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Dlatego też przepisy niniejszej dyrektywy 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE. Chociaż w 
dyrektywie 2005/36/WE określono 
wymagania dotyczące wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych, 
również w odniesieniu do architektów, 
nadal konieczne jest zapewnienie, że 
architekci i planiści należycie 
uwzględniają w swoich planach i 
projektach technologie o wysokiej 
efektywności. Państwa członkowskie 
powinny więc przedstawić wyraźne 
wytyczne. Powinno to odbywać się bez 
uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2005/36/WE, w szczególności jej art. 46 i 
49.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie świadectw przez państwa członkowskie sprzyjałoby swobodnemu 
przepływowi specjalistów ponad granicami państw, bez ograniczania handlu. Ten punkt 
preambuły sprawi, iż przedmiotowa dyrektywa będzie zgodna z dyrektywą dotyczącą energii 
ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Jeśli dostęp do zawodu instalatora 
lub jego wykonywanie jest regulowane 
przepisami, warunki uznawania 
kwalifikacji zawodowych określone są w 
dyrektywie 2005/36/WE w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Dlatego też przepisy niniejszej dyrektywy 
stosuje się bez uszczerbku dla przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie świadectw przez państwa członkowskie sprzyjałoby swobodnemu 
przepływowi specjalistów ponad granicami państw, bez ograniczania handlu. Ten punkt 
preambuły sprawi, iż przedmiotowa dyrektywa będzie zgodna z dyrektywą dotyczącą energii 
ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 115
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków, 

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków, 
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charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

charakteryzujących się niskim lub 
zerowym końcowym poziomem zużycia 
energii. Ponieważ środki te mają ogólny 
zakres i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne niniejszej dyrektywy, 
muszą one zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Dla konsumenta decydującego znaczenia nie ma zużycie energii pierwotnej, lecz końcowe 
zużycie energii, bowiem jedynie to zużycie może on odczytać z licznika; nie odgrywa przy tym 
żadnej roli fakt, czy przykładowo prąd pochodzi z odnawialnych źródeł energii czy z 
elektrowni jądrowej. To samo tyczy się gazu ziemnego, który może być również uzyskiwany z 
odpadów.

Poprawka 116
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków, 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania 
zharmonizowanej metodologii obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków, 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą one zostać przyjęte 
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z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

Or. en

Poprawka 117
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków,
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków 
posiadających nadwyżkę energii. 
Ponieważ środki te mają ogólny zakres i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy, muszą one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że 40% energii w Europie zużywane jest w sektorze mieszkaniowym, 
konieczne jest promowanie najnowszych technologii i najwyższych standardów w celu 
zmniejszenia uzależnienia od energii z paliw kopalnych. Wymóg najwyższej charakterystyki 
energetycznej w sektorze mieszkaniowym jest wymogiem standardu budynków posiadających 
nadwyżkę energii.
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Poprawka 118
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków, 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2. Ponieważ środki te mają 
ogólny zakres i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, muszą one zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(23) Należy w szczególności przyznać 
Komisji uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych zasad 
służących definiowaniu budynków, 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2 lub wytwarzających energię. 
Ponieważ środki te mają ogólny zakres i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy, muszą one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

Or. fi

Poprawka 119
Paul Rübig, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jako że użytkowe zastosowanie 
oświetlenia odpowiada obecnie za 14% 
zużycia energii w UE, a dzięki 
nowoczesnym systemom oświetleniowym 
można zaoszczędzić ponad 80% energii 
przy utrzymaniu warunków 
oświetleniowych zgodnych z normami 
europejskimi (co jest niedocenionym 
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wkładem w umożliwienie Unii 
Europejskiej osiągnięcia wyznaczonych 
celów do 2020 r.), Komisja powinna 
podjąć odpowiednie działania w celu 
przyjęcia dyrektywy oświetleniowej 
stanowiącej uzupełnienie środków i celów 
określonych w niniejszej dyrektywie. 
Wyższa efektywność energetyczna 
wynikająca z lepszego projektu 
oświetlenia oraz wykorzystania 
energooszczędnych źródeł światła, zgodnie 
z przepisami dyrektywy dotyczącej 
energochłonności produktów, uznawana 
jest za istotny wkład w poprawę 
charakterystyki energetycznej budynków.

Or. en

Poprawka 120
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ cel, jakim jest poprawienie 
charakterystyki energetycznej budynków, 
nie może zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięty przez państwa członkowskie ze 
względu na złożoność sektora budynków 
oraz niemożność sprostania wyzwaniom 
związanym z efektywnością energetyczną 
w ramach krajowych rynków 
mieszkaniowych, natomiast może ze 
względu na skalę i skutki działań zostać 
lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, 
Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z określoną w tym 
samym artykule zasadą proporcjonalności 
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, 
co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(24) Cel, jakim jest poprawienie 
charakterystyki energetycznej budynków, 
może być wspierany przez środki 
podejmowane na szczeblu Wspólnoty, w 
szczególności przez harmonizację 
określonych wytycznych, tak aby 
Wspólnota mogła przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z określoną w tym 
samym artykule zasadą proporcjonalności 
niniejsza dyrektywa nie może wykraczać
poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
tego celu.

Or. de
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Uzasadnienie

Jeżeli zdaniem Komisji państwa członkowskie są już zbytnio obciążone, należy zastanowić się, 
w jaki sposób Komisja ma zamiar osiągnąć ten cel. Nie można lekceważyć zasady 
pomocniczości.

Poprawka 121
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Ponieważ cel, jakim jest poprawienie 
charakterystyki energetycznej budynków, 
nie może zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięty przez państwa członkowskie ze 
względu na złożoność sektora budynków 
oraz niemożność sprostania wyzwaniom 
związanym z efektywnością energetyczną 
w ramach krajowych rynków 
mieszkaniowych, natomiast może ze 
względu na skalę i skutki działań zostać 
lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, 
Wspólnota może przyjąć środki z godnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z określoną w tym 
samym artykule zasadą proporcjonalności 
n niniejsza dyrektywa nie wykracza poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 
celu.

(24) Ponieważ cel, jakim jest poprawienie 
charakterystyki energetycznej budynków, 
nie może zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięty przez państwa członkowskie ze 
względu na złożoność sektora budynków 
oraz niemożność sprostania wyzwaniom 
związanym z charakterystyką
energetyczną w ramach krajowych rynków 
mieszkaniowych, natomiast może ze 
względu na skalę i skutki działań zostać 
lepiej osiągnięty na szczeblu Wspólnoty, 
Wspólnota może przyjąć środki z godnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z określoną w tym 
samym artykule zasadą proporcjonalności 
n niniejsza dyrektywa nie wykracza poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 
celu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie spójności z całym wnioskiem.
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Poprawka 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa promuje poprawę 
charakterystyki energetycznej budynków 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
panujących na zewnątrz warunków 
klimatycznych i warunków lokalnych oraz 
wymagań dotyczących klimatu 
wewnętrznego i opłacalności 
ekonomicznej.

Niniejsza dyrektywa promuje poprawę 
charakterystyki energetycznej budynków 
we Wspólnocie, z uwzględnieniem 
panujących na zewnątrz warunków 
klimatycznych i warunków lokalnych oraz 
wymagań dotyczących klimatu 
wewnętrznego i optymalnych pod 
względem kosztów poziomów 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres przedmiotowy tej dyrektywy powinien obejmować odniesienie do optymalnej pod 
względem kosztów metodologii obliczeniowej oraz do wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej w przypadku komponentów przegród zewnętrznych i systemów 
technicznych budynku, a także do ich zastosowania w nowych i istniejących budynkach. Cel, 
którym jest zwiększenie liczby budynków zużywających energię na poziomie zerowym netto, 
jest ważnym elementem przekształcenia. Należy uwzględnić wymagania związane 
z kształceniem, szkoleniem i wzajemnym uznawaniem kwalifikacji przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do certyfikatorów charakterystyki energetycznej budynków oraz inspektorów 
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Poprawka 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ram ogólnych dla metodologii obliczania 
zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków i ich części;

a) ram ogólnych dla metodologii obliczania 
zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków i ich części oraz 
komponentów przegród zewnętrznych i 
systemów technicznych budynku;
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Or. en

Uzasadnienie

Zakres przedmiotowy tej dyrektywy powinien obejmować odniesienie do optymalnej pod 
względem kosztów metodologii obliczeniowej oraz do wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej w przypadku komponentów przegród zewnętrznych i systemów 
technicznych budynku, a także do ich zastosowania w nowych i istniejących budynkach. Cel, 
którym jest zwiększenie liczby budynków zużywających energię na poziomie zerowym netto, 
jest ważnym elementem przekształcenia. Należy uwzględnić wymagania związane 
z kształceniem, szkoleniem i wzajemnym uznawaniem kwalifikacji przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do certyfikatorów charakterystyki energetycznej budynków oraz inspektorów 
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Poprawka 124
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ram ogólnych dla metodologii 
obliczania zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków i ich części;

(a) metodologii obliczania zintegrowanej 
charakterystyki energetycznej budynków i 
ich części;

Or. pl

Uzasadnienie

Prawa fizyki są takie same w całej Europie. Na poziomie lokalnym tylko parametry 
obiektywne, takie jak nasłonecznienie, liczba dni o określonej temperaturze itp. mają 
znaczenie. Dane te są już zharmonizowane na poziomie europejskim. Obecne środki 
wdrożeniowe z różnymi modelami obliczeniowymi de facto stanowią bariery dla handlu, nie 
tylko pomiędzy Krajami Członkowskimi, ale także między regionami. Wybór jednej metody 
pozwoli na porównywanie na wszystkich poziomach, przy uniknięciu zamieszania 
wynikającego z obecnej EPBD.
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Poprawka 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ram ogólnych dla metodologii 
obliczania zintegrowanej charakterystyki 
energetycznej budynków i ich części;

a) metodologii obliczania zintegrowanej 
charakterystyki energetycznej budynków i 
ich części;

Or. en

Uzasadnienie

Prawa fizyki są takie same w całej Europie. Na szczeblu lokalnym tylko parametry 
obiektywne, takie jak nasłonecznienie, liczba dni o określonej temperaturze itp. mają 
znaczenie. Dane te są już zharmonizowane na szczeblu europejskim. Obecne środki 
wdrożeniowe z różnymi modelami obliczeniowymi de facto stanowią bariery dla handlu, nie 
tylko pomiędzy państwami członkowskimi, ale także między regionami. Wybór jednej metody 
pozwoli na porównywanie na wszystkich szczeblach, przy uniknięciu zamieszania 
wynikającego z obecnej EPBD.

Poprawka 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zastosowania minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
podlegających ważniejszej renowacji 
budynków istniejących i ich części;

c) zastosowania minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
podlegających ważniejszej renowacji 
budynków istniejących oraz komponentów 
przegród zewnętrznych i systemów 
technicznych budynku, jeśli podlegają one 
wymianie lub modernizacji;

Or. en
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Uzasadnienie

Zakres przedmiotowy tej dyrektywy powinien obejmować odniesienie do optymalnej pod 
względem kosztów metodologii obliczeniowej oraz do wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej w przypadku komponentów przegród zewnętrznych i systemów 
technicznych budynku, a także do ich zastosowania w nowych i istniejących budynkach. Cel, 
którym jest zwiększenie liczby budynków zużywających energię na poziomie zerowym netto, 
jest ważnym elementem przekształcenia. Należy uwzględnić wymagania związane 
z kształceniem, szkoleniem i wzajemnym uznawaniem kwalifikacji przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do certyfikatorów charakterystyki energetycznej budynków oraz inspektorów 
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Poprawka 127
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Wznoszenie budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem emisji CO2 i 
zużycia energii pierwotnej oraz wykraczanie tym samym w znacznym stopniu poza minimalne 
normy, które muszą zostać ustalone przez państwa członkowskie, może mieć jedynie 
dobrowolny charakter. Dlatego też poszczególne państwa członkowskie nie powinny 
podejmować zobowiązań w zakresie zwiększenia do 2020 r. do określonego poziomu udziału 
takich budynków wśród wszystkich budynków. Regulacja zaproponowana w art. 9 ust. 5 
wydaje się przejściem do bezpośrednich wytycznych UE dotyczących domów o niskim lub 
zerowym poziomie zużycia energii (pomocniczość).
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Poprawka 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się zużyciem energii 
na poziomie zerowym netto;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres przedmiotowy tej dyrektywy powinien obejmować odniesienie do optymalnej pod 
względem kosztów metodologii obliczeniowej oraz do wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej w przypadku komponentów przegród zewnętrznych i systemów 
technicznych budynku, a także do ich zastosowania w nowych i istniejących budynkach. Cel, 
którym jest zwiększenie liczby budynków zużywających energię na poziomie zerowym netto, 
jest ważnym elementem przekształcenia. Należy uwzględnić wymagania związane 
z kształceniem, szkoleniem i wzajemnym uznawaniem kwalifikacji przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do certyfikatorów charakterystyki energetycznej budynków oraz inspektorów 
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Poprawka 129
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

d) krajowych planów i założeń mających 
na celu zwiększenie liczby budynków 
zużywających energię pierwotną na 
poziomie zerowym netto i posiadających 
nadwyżkę energii; 

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę to, że 40% energii w Europie zużywane jest w sektorze mieszkaniowym, 
a także kryzys klimatyczny i konieczność zwiększenia zatrudnienia w UE, niezbędne jest 
wprowadzenie pilnej i stanowczej polityki i podjęcie środków w celu stosowania możliwie 
najlepszych technologii i najwyższych standardów. Pierwszeństwo należy przyznać 
zmniejszeniu całkowitego zużycia energii w sektorze mieszkaniowym.

Poprawka 130
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

d) krajowych planów i założeń mających 
na celu zwiększenie liczby budynków 
posiadających nadwyżkę energii;

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że 40% energii w Europie zużywane jest w sektorze mieszkaniowym, 
konieczne jest promowanie najnowszych technologii i najwyższych standardów w celu 
zmniejszenia uzależnienia od energii z paliw kopalnych.

Poprawka 131
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
posiadających nadwyżkę energii oraz 
budynków charakteryzujących się niskim 
lub zerowym poziomem zużycia energii i
emisji CO2;
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie w życie koncepcji budynków posiadających nadwyżkę energii, które 
wytwarzają więcej energii niż jej zużywają, jest już pod względem technicznym możliwe. 
Dlatego należy wspomnieć o takich budynkach w przedmiotowym przekształceniu.

Poprawka 132
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

(d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2 lub wytwarzających energię;

Or. fi

Poprawka 133
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2;

(d) krajowych planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym końcowym poziomem zużycia 
energii;

Or. de

Uzasadnienie

Dla konsumenta decydującego znaczenia nie ma zużycie energii pierwotnej, lecz końcowe 
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zużycie energii, bowiem jedynie to zużycie może on odczytać z licznika; nie odgrywa przy tym 
żadnej roli fakt, czy przykładowo prąd pochodzi z odnawialnych źródeł energii czy z 
elektrowni jądrowej. To samo tyczy się gazu ziemnego, który może być również uzyskiwany z 
odpadów.

Poprawka 134
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) regularnych przeglądów systemów 
ogrzewania i klimatyzacji w budynkach;

f) regularnych przeglądów systemów 
ogrzewania i klimatyzacji w budynkach 
oraz sprawdzenia całej instalacji 
grzewczej, jeśli kotły mają ponad 15 lat;

Or. de

Uzasadnienie

Na podstawie normy EN 15378 możliwe jest jednorazowe sprawdzenie efektywności bez 
dużego nakładu pracy. W jego następstwie w przypadku starszych instalacji grzewczych może 
zostać zalecona modernizacja. Daleko posunięte prace nad normą EN 15378 nie 
usprawiedliwiają rezygnacji z wymogu sprawdzenia instalacji.

Poprawka 135
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) niezależnych systemów kontroli 
świadectw charakterystyki energetycznej i 
sprawozdań z przeglądu.

skreślona

Or. de
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Uzasadnienie

Zobowiązanie, aby oprócz przeglądów, które mają być przeprowadzane, oraz wydawania 
świadectw charakterystyki energetycznej, wprowadzać jeszcze niezależny system kontroli, 
prowadzi do dodatkowych obciążeń związanych z biurokracją i wydaje się nieproporcjonalne. 
Taki system kontroli wymagałby środków, które lepiej byłoby zainwestować w działania 
rzeczywiście przyczyniające się do oszczędności energii, niż marnować je na stworzenie 
kolejnej procedury zarządzania.

Poprawka 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) kształcenia, szkolenia i wzajemnego 
uznawania kwalifikacji przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do 
certyfikatorów charakterystyki 
energetycznej budynków oraz inspektorów 
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres przedmiotowy tej dyrektywy powinien obejmować odniesienie do optymalnej pod 
względem kosztów metodologii obliczeniowej oraz do wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej w przypadku komponentów przegród zewnętrznych i systemów 
technicznych budynku, a także do ich zastosowania w nowych i istniejących budynkach. Cel, 
którym jest zwiększenie liczby budynków zużywających energię na poziomie zerowym netto, 
jest ważnym elementem przekształcenia. Należy uwzględnić wymagania związane 
z kształceniem, szkoleniem i wzajemnym uznawaniem kwalifikacji przez państwa członkowskie 
w odniesieniu do certyfikatorów charakterystyki energetycznej budynków oraz inspektorów 
systemów grzewczych i klimatyzacyjnych.
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Poprawka 137
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) krajowych planów zwalczania 
przeszkód w prawie budowlanym, najmu 
oraz prawie dotyczącym ochrony 
zabytków, jak również tworzenia zachęt 
finansowych.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do tworzenia dodatkowych zachęt 
finansowych np. w prawie podatkowym oraz do zwalczania przeszkód istniejących w prawie 
budowlanym, najmu i prawie dotyczącym ochrony zabytków. Odnosi się to między innymi do 
wymogów dotyczących modernizacji mającej na celu zwiększenie oszczędności energii oraz 
obowiązujących zobowiązań do przeprowadzenia modernizacji nieruchomości zabytkowych. 

Poprawka 138
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) stosowania minimalnych poziomów 
energii wytwarzanej na miejscu ze źródeł 
odnawialnych w nowych i odnowionych 
budynkach.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie energii odnawialnej w budynkach jest istotne dla zapewnienia, że UE 
zrealizuje swój ambitny cel, którym jest osiągnięcie do 2020 r. przynajmniej 20% udziału 
energii odnawialnej i zmniejszenie uzależnienia energetycznego. Jest to okazja do 
przekształcenia budynków w autonomicznych producentów energii. 
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Ponadto koncepcja ta jest zgodna z nową dyrektywą dotyczącą energii odnawialnej.

Poprawka 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „części budynku” oznaczają 
mieszkania lub jednostki przewidywane do 
oddzielnego użytkowania w blokach;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „i jego części” użyte zostało w wielu artykułach przedmiotowej dyrektywy. 
Powinno ono zostać w związku z tym zdefiniowane; w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
sformułowanie to mogłoby zostać zinterpretowane jako obejmujące komponenty i systemy 
techniczne budynku. W artykułach dotyczących certyfikacji zostało ono użyte w znaczeniu 
części budynków wielorodzinnych i handlowych przeznaczonych do oddzielnego użytkowania, 
takich jak mieszkania i biura.

Poprawka 140
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „budynek zużywający energię 
pierwotną na poziomie zerowym netto” 
oznacza budynek, w którym całkowite 
roczne zużycie energii pierwotnej jest 
równe ilości energii wytworzonej na 
miejscu ze źródeł odnawialnych;

Or. en
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Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie należy zdefiniować budynki zużywające energię na poziomie 
zerowym netto.

Poprawka 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „budynek zużywający energię na 
poziomie zerowym netto” oznacza 
budynek, w którym całkowite roczne 
zużycie energii pierwotnej nie przewyższa 
ilości energii wytworzonej na miejscu ze 
źródeł odnawialnych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „budynku zużywającego energię na poziomie zerowym netto”.

Poprawka 142
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „budynek posiadający nadwyżkę 
energii” oznacza budynek, w przypadku 
którego ilość energii wytworzonej na 
miejscu ze źródeł odnawialnych jest 
wyższa niż ilość energii pierwotnej 
zużywanej rocznie przez budynek;

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie definicji „budynku posiadającego nadwyżkę energii”, gdyż 
wspomina się o nim w poprawce do art. 9.

Poprawka 143
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) „budynek posiadający nadwyżkę 
energii” oznacza budynek, w którym 
całkowite roczne zużycie energii 
pierwotnej jest niższe od ilości energii 
wytworzonej na miejscu ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie należy zdefiniować budynki posiadające nadwyżkę energii.

Poprawka 144
Adam Gierek

 Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „systemy techniczne budynku” 
oznaczają urządzenia techniczne do 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji,
ciepłej wody, oświetlenia, wytwarzania
energii elektrycznej lub ich połączenie;

(2) „systemy techniczne w budynkach” 
oznaczają urządzenia techniczne, których 
celem jest ogrzewanie, chłodzenie, 
wentylacja, podgrzewanie wody, 
oświetlenie, wytwarzanie energii 
elektrycznej lub ich połączenia 
zainstalowane w budynku i wyłącznie 
przez ten budynek eksploatowane lub 
urządzenia techniczne, których celem jest 
świadczenie tych samych funkcji dla 
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potrzeb większej liczby budynków;

Or. pl

Uzasadnienie

Nie zawsze wszystkie systemy techniczne znajdują się w konkretnych budynku. Często, jak na 
to wskazuje praktyka, wykorzystywane są one przez zespół budynków, np. w osiedlach 
mieszkalnych.

Poprawka 145
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „systemy techniczne budynku” 
oznaczają urządzenia techniczne do 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej 
wody, oświetlenia, wytwarzania energii 
elektrycznej lub ich połączenie;

(2) „systemy techniczne budynku” 
oznaczają energochłonne urządzenia 
techniczne do ogrzewania, chłodzenia, 
wentylacji, ciepłej wody, oświetlenia, 
wytwarzania energii elektrycznej lub ich 
połączenie;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zaproponowana przez Komisję nie jest w pełni jasna. Na przykład otwarte okno lub 
przeszklona fasada z luftami zapewniają wentylację i chłodzenie przy zerowym zużyciu 
energii, a w takim przypadku określanie wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 8 jest pozbawione sensu. Takie elementy są klasycznymi 
przykładami elementów „przegród zewnętrznych”, które wchodzą w zakres definicji 
określonej w pkt 5.
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Poprawka 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „systemy techniczne budynku” 
oznaczają urządzenia techniczne do 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej 
wody, oświetlenia, wytwarzania energii 
elektrycznej lub ich połączenie;

(2) „systemy techniczne budynku” 
oznaczają urządzenia techniczne do 
ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej 
wody, oświetlenia, wytwarzania energii 
elektrycznej oraz systemów pomiaru, 
monitorowania i kontroli lub ich 
połączenie;

Or. en

Poprawka 147
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „system ogrzewania” oznacza system 
źródła (źródeł) ciepła, dystrybucji ciepła 
i emisji ciepła, który jest konieczny do 
zapewnienia ogrzewania przestrzeni 
i przygotowania ciepłej wody bieżącej 
(ciepłej wody użytkowej) w budynkach, 
łącznie ze wszystkimi automatycznymi 
systemami sterującymi, zapewniającymi 
komfort i oszczędność energii;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „system ogrzewania” wprowadzone zostało do wniosku Komisji w art. 8, 10, 
13 i 16, więc wymaga odpowiedniego zdefiniowania.
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Poprawka 148
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii potrzebnej do 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
związanego z typowym użytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energię na 
potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, 
chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
rzeczywiście zużytą ilość energii potrzebnej 
do zaspokojenia zapotrzebowania na 
energię związanego z typowym 
użytkowaniem budynku, która obejmuje 
m.in. energię na potrzeby ogrzewania, 
ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji, 
wbudowanych instalacji oświetleniowych, 
ochrony przed słońcem oraz pasywnego 
pozyskiwania energii słonecznej. Podaje 
się ją w kWh/m² w ujęciu rocznym;

Or. de

Uzasadnienie

Ujednolicenie z terminologią – w tym przypadku z załącznikiem I pkt 1.

Pasywne pozyskiwanie energii słonecznej w opłacalny sposób może prowadzić do obniżenia 
wymagań grzewczych. Ochrona przed słońcem może natomiast w opłacalny sposób 
przyczynić się do ograniczenia wymagań w zakresie chłodzenia budynku. W obu przypadkach 
obniżane jest zapotrzebowanie budynków na energię.

Poprawka 149
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii potrzebnej do 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
związanego z typowym użytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energię na 

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii pierwotnej
potrzebnej do zaspokojenia 
zapotrzebowania na energię związanego z 
typowym użytkowaniem budynku, która 
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potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, 
chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

obejmuje m.in. energię na potrzeby 
ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, 
wentylacji i oświetlenia; energia ta 
wyrażana jest w kWh/m2 w ujęciu 
rocznym;

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować definicję „efektywności energetycznej budynku”, aby zapewnić jej 
wyrażenie w kategoriach zapotrzebowania na energię pierwotną. Jest to jedyny wskaźnik, 
który daje rzetelną informację o zużyciu energii dla danego budynku.

Poprawka 150
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii potrzebnej do 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
związanego z typowym użytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energię na 
potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, 
chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii pierwotnej
potrzebnej do zaspokojenia 
zapotrzebowania na energię związanego z 
typowym użytkowaniem budynku, która 
obejmuje m.in. energię na potrzeby 
ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, 
wentylacji i oświetlenia.

Or. en

Uzasadnienie

Definicję tę należy jasno wyrazić w kategoriach zapotrzebowania na energię pierwotną, jako 
najbardziej rzetelnego źródła informacji.
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Poprawka 151
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii potrzebnej do 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
związanego z typowym użytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energię na 
potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, 
chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną ilość energii 
potrzebnej do zaspokojenia 
zapotrzebowania na energię związanego z 
typowym użytkowaniem budynku, która 
obejmuje m.in. energię na potrzeby 
ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, 
wentylacji i oświetlenia.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków powinna zawierać jednoznaczną 
definicję „efektywności energetycznej”. Definicja w aktualnym tekście oparta jest na 
obliczeniu lub ewentualnie na pomiarze wymaganej energii. Istnieje ryzyko, że uzyskane 
rezultaty mogą się bardzo różnić. Dlatego też obliczanie powinno pozostać jedyną 
metodologią opartą na zharmonizowanej metodologii europejskiej.

Poprawka 152
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii potrzebnej do 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
związanego z typowym użytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energię na 
potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, 
chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

(3) „charakterystyka energetyczna 
budynku” oznacza obliczoną lub 
zmierzoną ilość energii potrzebnej do 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię 
związanego z typowym użytkowaniem 
budynku, która obejmuje m.in. energię na 
potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, 
chłodzenia, wentylacji, pasywnego 
wykorzystania energii słonecznej, ochrony 
przed słońcem i oświetlenia; energia ta 
wyrażana jest w kWh/m2 w ujęciu 
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rocznym.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „efektywności energetycznej budynku” powinna obejmować zmniejszone 
ogrzewanie i zmniejszone chłodzenie. KWh/m2 jest jedynym wskaźnikiem, który daje rzetelną 
informację o zużyciu energii dla danego budynku.

Poprawka 153
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „energia pierwotna” oznacza energię 
odnawialną i nieodnawialną, która nie 
została poddana żadnemu procesowi 
przemiany lub transformacji;

(4) „energia pierwotna” oznacza energię ze 
źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, 
która nie została poddana żadnemu 
procesowi przemiany lub transformacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować spójność definicji w politykach UE. Sugerowana jest zmiana brzmienia 
w celu bezpośredniego odniesienia do definicji „energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie 
z art. 2 lit. a) dyrektywy dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych przyjętej na sesji 
plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 17 grudnia 2008 r.

Poprawka 154
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „energia pierwotna” oznacza energię 
odnawialną i nieodnawialną, która nie 
została poddana żadnemu procesowi 

(4) „energia pierwotna” oznacza energię 
nieodnawialną, która nie została poddana 
żadnemu procesowi przemiany lub 
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przemiany lub transformacji; transformacji;

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli w definicji uwzględniono by również energię odnawialną, nie istniałyby domy o niskim 
zużyciu energii, bowiem nawet energię słoneczną trzeba poddać procesowi transformacji. 
Włączenie energii odnawialnej byłoby zbyt daleko idącym posunięciem.

Poprawka 155
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza energię z odnawialnych źródeł 
niekopalnych: energię wiatru, słoneczną, 
geotermalną, aerotermalną, 
hydrotermalną i pozyskiwaną z fal oceanu 
oraz pochodzącą z wody, biomasy, gazu 
wysypiskowego, gazu z oczyszczalni 
ścieków i biogazów;

Or. en

Uzasadnienie

Energia ze źródeł odnawialnych odgrywa znaczącą rolę w proponowanym wniosku 
dotyczącym przekształcenia i w związku z tym należy odpowiednią ją zdefiniować. Powinna 
istnieć spójność definicji w politykach UE. Proponowana definicja pochodzi z art. 2 lit. a) 
dyrektywy dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych przyjętej na sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego w dniu 17 grudnia 2008 r.
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Poprawka 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
elementy budynku, które oddzielają jego 
wnętrze od środowiska zewnętrznego, w 
tym okna, ściany, fundamenty, płytę pod 
piwnicą, strop, dach i izolację;

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
zintegrowane komponenty budynku, które 
oddzielają jego wnętrze od środowiska 
zewnętrznego;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować spójność między definicjami, termin „komponent” powinien zastąpić 
„element” w definicji „przegród zewnętrznych”, ponieważ „komponent przegrody” jest teraz 
definiowany w nowej, proponowanej definicji. Termin „elementy” (teraz „komponenty”) 
uwzględniony w definicji przegród zewnętrznych może zostać opuszczony, ponieważ nie jest 
on użyty w proponowanej definicji „przegród zewnętrznych”. Zastosowanie terminu 
„zintegrowany” ma na celu wskazanie komponentów, które stanowią funkcjonalną część 
termicznej powłoki.

Poprawka 157
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
elementy budynku, które oddzielają jego 
wnętrze od środowiska zewnętrznego, 
w tym okna, ściany, fundamenty, płytę pod 
piwnicą, strop, dach i izolację;

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
integralne komponenty budynku, które 
oddzielają jego wnętrze od środowiska 
zewnętrznego, w tym okna, systemy 
i metody zacieniania, ściany, fundamenty, 
płytę pod piwnicą, strop, dach i izolację,
oraz wpływają na charakterystykę 
energetyczną budynku i które nie wchodzą 
w skład systemów technicznych budynku;
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Or. fr

Uzasadnienie

Przegrody zewnętrzne budynku oznaczają zespół komponentów budynku. Ważne jest, aby 
każdy poszczególny element budynku podlegał takim samym kryteriom efektywności 
energetycznej, jak systemy techniczne budynku.

Poprawka 158
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
elementy budynku, które oddzielają jego 
wnętrze od środowiska zewnętrznego, 
w tym okna, ściany, fundamenty, płytę pod 
piwnicą, strop, dach i izolację;

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
elementy budynku, które oddzielają jego 
wnętrze od środowiska zewnętrznego, 
w tym okna, ściany, fundamenty, płytę pod 
piwnicą, strop, dach i wszystkie systemy 
izolacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie izolacji nie odnosi się do jednego produktu czy jedynej techniki. Istnieją różne 
systemy izolacji mające zastosowanie do różnych części przegród zewnętrznych budynku 
(dachu, ścian, okien, mostków cieplnych itp.). Gwoli ścisłości należy więc uwzględnić w tej 
definicji wszystkie systemy izolacji.

Poprawka 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają 
elementy budynku, które oddzielają jego 
wnętrze od środowiska zewnętrznego, w 

(5) „przegrody zewnętrzne” oznaczają te 
elementy budynku, które oddzielają jego 
wnętrze od środowiska zewnętrznego;
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tym okna, ściany, fundamenty, płytę pod 
piwnicą, strop, dach i izolację;

Or. en

Uzasadnienie

Przegroda zewnętrzna budynku powinna zostać zdefiniowana niezależnie od komponentów 
przegrody.

Poprawka 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „komponent przegród zewnętrznych” 
oznacza jednostkową i integralną część 
budynku, w tym okna, elementy 
zacieniające, drzwi zewnętrzne, ściany, 
fundamenty, płytę pod piwnicą, strop, 
dach i ich izolację, która wywiera wpływ 
na charakterystykę energetyczną budynku 
i która nie wchodzi w skład systemu 
technicznego budynku;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „komponentu przegrody” jest niezbędna w celu uniknięcia różnorodnych 
interpretacji komponentów przez państwa członkowskie oraz w celu zapewnienia, iż 
indywidualne elementy przegród zewnętrznych budynku będą podlegać minimalnym 
wymaganiom dotyczącym charakterystyki energetycznej w taki sam sposób, jak systemy 
techniczne budynku. Postawi to również komponenty przegród zewnętrznych na równi z 
systemami technicznymi budynku w przypadku obliczania optymalnych poziomów różnych 
kosztów inwestycyjnych w cyklu życia budynku.
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Poprawka 161
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „komponent przegród zewnętrznych” 
oznacza jednostkową i integralną część 
budynku, w tym okna, elementy 
zacieniające, ściany, fundamenty, płytę 
pod piwnicą, strop, dach i ich izolację, 
która wywiera wpływ na charakterystykę 
energetyczną budynku i która nie wchodzi 
w skład systemu technicznego budynku;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „komponentu przegrody” jest niezbędna w celu uniknięcia różnorodnych 
interpretacji komponentów przez państwa członkowskie oraz w celu zapewnienia, iż 
indywidualne elementy przegród zewnętrznych budynku będą podlegać minimalnym 
wymaganiom dotyczącym charakterystyki energetycznej w taki sam sposób, jak systemy 
techniczne budynku.

Poprawka 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „komponent przegród zewnętrznych” 
oznacza jednostkową część budynku, 
która wywiera wpływ na charakterystykę 
energetyczną i nie wchodzi w zakres 
definicji systemu technicznego budynku, a 
która obejmuje okna, drzwi zewnętrzne, 
elementy zacieniające, ściany, 
fundamenty, płytę pod piwnicą, strop i 
dach (łącznie z izolacją);
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Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać definicję „komponentu/elementu” do art. 2, aby uniknąć niejednoznacznych 
interpretacji przez państwa członkowskie i zapewnić, że indywidualne elementy przegród 
zewnętrznych budynku będą podlegać minimalnym wymaganiom dotyczącym charakterystyki 
energetycznej w taki sam sposób, jak systemy techniczne budynku, oraz że będą traktowane na 
równi z systemami technicznymi budynku w przypadku obliczania optymalnych poziomów 
różnych kosztów inwestycyjnych w cyklu życia budynku.

Poprawka 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) „system izolacji” oznacza każdy 
system mający na celu ograniczenie utraty 
ciepła oraz emisji dwutlenku węgla przez 
przegrody zewnętrzne budynku, 
w szczególności przez:
- dach,
- ściany, podłogi i stropy,
- okna, parapety okienne, skrzynki na 
rolety zewnętrzne,
- mostki cieplne oraz
- wszelkiego rodzaju połączenia 
strukturalne w budynku umożliwiające 
utratę ciepła;

Or. fr

Uzasadnienie

W celu jaśniejszego sformułowania tekstu należy wyszczególnić systemy izolacji w zależności 
od części przegród zewnętrznych budynku, których dotyczą, oraz podkreślić funkcję izolacji, 
jaką jest ograniczenie utraty ciepła i emisji CO2. Ze względów ekonomicznych należy również 
zbadać wszystkie systemy w celu określenia tych, które najefektywniej ograniczą utratę ciepła 
i emisje CO2.
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Poprawka 164
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza taką 
przebudowę jednego budynku lub zespołu 
podobnych budynków, której całkowity 
koszt prac związany z przebudową lub z 
systemami technicznymi służącymi 
grzaniu, chłodzeniu, wentylacji i 
odzyskowi ciepła przekracza 1/3 wartości 
modernizowanych obiektów, nie wliczając
w to wartości gruntu, na którym są 
usytuowane;

a) całkowity koszt prac renowacyjnych
związanych z przegrodami zewnętrznymi
lub systemami technicznymi budynku
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub
b) renowacji podlega ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych;

Or. pl

Uzasadnienie

Renowacja nie musi dotyczyć koniecznie przegród zewnętrznych, lecz np. niewielkiej 
dobudowy elementów użytkowych, a także zabudowy balkonów i przebudowy dachu. Lepiej 
więc nie ograniczać jej sztucznie procentem powierzchni przegród zewnętrznych. Większą 
elastyczność w podejmowaniu decyzji będą mieli projektanci w oparciu o wartość budynku.
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Poprawka 165
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 10% wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

b) renowacji podlega ponad 25%
powierzchni przegród zewnętrznych;

b) renowacji podlega ponad 10%
powierzchni przegród zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 166
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 15% wartości budynku, w 
którym to przypadku wartość musi opierać 
się na bieżących kosztach budowy, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

b) renowacji podlega ponad 25%
powierzchni przegród zewnętrznych;

b) renowacji podlega ponad 15%
powierzchni przegród zewnętrznych;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu lepszego wykorzystania potencjalnych ulepszeń efektywności energetycznej, należy 
ograniczyć definicję „ważniejszej renowacji”. Odstępstwa dla stosunkowo dużych renowacji 
są nadal możliwe przy progu 15%. W każdym razie należy zharmonizować w całej Europie 
podstawę do obliczania wartości budynków i oprzeć ją na kosztach budowy.

Poprawka 167
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

(6) „ważniejsza renowacja” oznacza 
renowację budynku, w której

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 15% wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

b) renowacji podlega ponad 25%
powierzchni przegród zewnętrznych;

b) renowacji podlega ponad 15%
powierzchni przegród zewnętrznych;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebujemy bardziej ambitnego progu dla „ważniejszych renowacji”, ponieważ spowoduje 
to zwiększone wykorzystanie komponentów optymalnych pod względem kosztów, 
najistotniejszych dla efektywności energetycznej budynków.
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Poprawka 168
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi, 
w tym z systemami izolacji, lub systemami 
technicznymi budynku przekracza 
25% wartości budynku, nie wliczając 
wartości gruntu, na którym usytuowany 
jest budynek, lub

Or. fr

Uzasadnienie

Należałoby wyraźnie podkreślić, że prace renowacyjne dotyczące przegród zewnętrznych 
budynku muszą obejmować systemy izolacji, aby mogły przyczynić się do poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku.

Poprawka 169
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25% wartości budynku (opartej 
na bieżących kosztach budowy w państwie 
członkowskim, którego to dotyczy), nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest zharmonizowanie sposobu obliczania wartości budynków w państwach 
członkowskich; dlatego też proponowane jest obliczanie wartości na podstawie kosztów 
budowy w państwach członkowskich, aby dojść do wspólnego podejścia w całej Unii 
Europejskiej.

Poprawka 170
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25 % wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek, lub

a) całkowity koszt prac renowacyjnych 
związanych z przegrodami zewnętrznymi 
lub systemami technicznymi budynku 
przekracza 25% wartości budynku, nie 
wliczając wartości gruntu, na którym 
usytuowany jest budynek (kryteria 
związane z ustaleniem wartości budynku i 
gruntu określane są przez każde państwo 
członkowskie na szczeblu krajowym), lub

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria określania wartości powinny być określane na szczeblu krajowym z uwagi na 
odmienne okoliczności w różnych państwach członkowskich.

Poprawka 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) renowacji podlega ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych;

b) renowacji podlega ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych
wywierających bezpośredni wpływ na 
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charakterystykę energetyczną budynku;

Or. en

Uzasadnienie

Wymagane jest doprecyzowanie w celu uniknięcia włączania prac konserwacyjnych, takich 
jak malowanie, do definicji większych renowacji.

Poprawka 172
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) renowacji podlega ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych;

b) renowacji podlega ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych, z 
wyłączeniem działalności związanej z 
regularną konserwacją, takiej jak 
malowanie;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja tego, co wchodzi w skład większego odnowienia, jest wciąż niejasna. Renowacja 
25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku mogłaby potencjalnie objąć proste 
malowanie lub remonty dachu i dlatego też jest to zbyt szeroka definicja.

Poprawka 173
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „świadectwo charakterystyki 
energetycznej „ oznacza świadectwo 
uznawane przez państwo członkowskie lub 
osobę prawną wyznaczoną przez to 

(8) „świadectwo charakterystyki 
energetycznej „ oznacza świadectwo 
uznawane przez państwo członkowskie lub 
osobę prawną wyznaczoną przez to 
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państwo, zawierające informację o 
charakterystyce energetycznej budynku lub 
jego części, obliczonej zgodnie z 
metodologią przyjętą zgodnie z art. 3;

państwo, zawierające informację o 
charakterystyce energetycznej budynku lub 
jego części, określonej zgodnie z 
metodologią przyjętą zgodnie z art. 3;

Or. de

Uzasadnienie

Spójność językowa z załącznikiem I.

Poprawka 174
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza poziom kosztów 
podczas cyklu życia budynku, który 
prowadzi do zastosowania najlepszych 
dostępnych technologii i możliwie 
najwyższych wymagań związanych z 
charakterystyką energetyczną budynku. 
Koszty takie są określane z 
uwzględnieniem kosztów inwestycyjnych, 
kosztów utrzymania i eksploatacji (w tym 
kosztów energii) oraz – w stosownych 
przypadkach – zysków z wytworzonej 
energii i kosztów usunięcia, a także 
kosztów związanych z ochroną 
środowiska, łącznie z ekonomicznym 
kosztem zmiany klimatu, oraz innych 
kosztów społecznych;

Or. en

Uzasadnienie

Optymalny pod względem kosztów poziom minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej, wynikający z metodologii Komisji, powinien uwzględniać także 
koszty ekonomiczne braku redukcji emisji gazów cieplarnianych z budynków. Minimalne 
wymagania powinny być nie tylko osiągalne na rozsądnym poziomie kosztów, lecz także 
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surowe w kategoriach oszczędności energii, aby osiągnąć możliwie najlepszą charakterystykę 
energetyczną budynku.

Poprawka 175
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas stosowania 
energooszczędnych środków, który jest 
określany z uwzględnieniem kosztów 
inwestycyjnych, kosztów utrzymania i 
eksploatacji (w tym kosztów energii) oraz 
– w stosownych przypadkach – zysków z 
wytworzonej energii i kosztów usunięcia, a 
w przypadku wynajmowanych budynków 
– z rzeczywiście uzyskanych dochodów z 
wynajmu;

Or. de

Uzasadnienie

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.
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Poprawka 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza optimum ekonomiczne 
pomiędzy charakterystyką energetyczną 
i kosztami podczas cyklu życia budynku, 
które są określane z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja odnosi się wyłącznie do cen/kosztów, a nie uwzględnia poziomu 
oszczędności energii. Lepsze jest optimum charakterystyki energetycznej i kosztów.

Poprawka 177
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów i 
korzyści zewnętrznych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;
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Or. en

Uzasadnienie

Koszty i korzyści środowiskowe są kwestiami najwyższej wagi i również należy je uwzględnić.

Poprawka 178
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia oraz kosztów związanych z 
ochroną środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest również uwzględnienie i przyjęcie kosztów środowiskowych powodowanych przez 
budynki, aby osiągnąć optimum ekonomiczne w odniesieniu do długoterminowej 
charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 179
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
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kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii, kosztów 
usunięcia, różnych rodzajów budynków i 
odmiennych okresów zwrotu nakładów 
inwestycyjnych w zależności od 
zaangażowanych podmiotów;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby decyzje dotyczące poprawy efektywności energetycznej podejmowane były na 
podstawie analizy optymalnych kosztów. Należy jednak pamiętać, że optymalność pod 
względem kosztów będzie zróżnicowana w zależności od typu budynku i zaangażowanych 
podmiotów. W przypadku relacji właściciel-lokator, często właściciel będzie ponosił koszty, 
podczas gdy lokator będzie czerpał korzyści z inwestycji, co oczywiście stanowi barierę dla 
prawdziwych ulepszeń.

Poprawka 180
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii i kosztów 
usunięcia;

(10) „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza najniższy poziom 
kosztów podczas cyklu życia budynku, 
który jest określany z uwzględnieniem 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji (w tym kosztów 
energii) oraz – w stosownych przypadkach 
– zysków z wytworzonej energii, kosztów 
usunięcia, różnych rodzajów budynków i 
odmiennych okresów zwrotu nakładów 
inwestycyjnych w zależności od 
zaangażowanych podmiotów;

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby decyzje dotyczące poprawy efektywności energetycznej podejmowane były na 
podstawie analizy optymalnych kosztów. Należy jednak pamiętać, że optymalność pod 
względem kosztów będzie zróżnicowana w zależności od typu budynku i zaangażowanych 
podmiotów. W przypadku relacji właściciel-lokator, często właściciel będzie ponosił koszty, 
podczas gdy lokator będzie czerpał korzyści z inwestycji, co oczywiście stanowi barierę dla 
prawdziwych ulepszeń.

Poprawka 181
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) „wentylacja z odzyskiem ciepła” 
oznacza scentralizowany lub 
zdecentralizowany system stałego 
przepływu powietrza wykorzystujący 
wymienniki ciepła do przekazywania 
energii z powietrza usuwanego do 
nawiewanego;

Or. en

Uzasadnienie

Wentylacja z odzyskiem ciepła wymaga jasnej definicji i jest ujęta w poprawkach do art. 6, 7 
i 14a (nowy).

Poprawka 182
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „pompa cieplna” oznacza urządzenie 
lub instalację wydobywające ciepło o 
niskiej temperaturze z powietrza, wody 
lub ziemi i dostarczające ciepło do 

(14) „pompa cieplna” oznacza maszynę, 
urządzenie lub instalację przekazujące
ciepło z naturalnego otoczenia, na 
przykład z powietrza, wody lub gruntu, do 
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budynku. budynków lub zastosowań przemysłowych 
poprzez odwrócenie naturalnego 
przepływu ciepła w taki sposób, że 
przepływa ono z niższej do wyższej 
temperatury. Aby energia pozyskiwana z 
otoczenia przez pompy cieplne mogła 
zostać uznana za energię odnawialną dla 
potrzeb niniejszej dyrektywy, musi ona być 
równa ilości określonej w przepisach 
dyrektywy 2009/.../WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować zgodność definicji pomp ciepła i metodologii obliczania ilości energii 
pierwotnej oraz efektywności takich urządzeń z niedawno przyjętą dyrektywą w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 183
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „pompa cieplna” oznacza urządzenie 
lub instalację wydobywające ciepło o 
niskiej temperaturze z powietrza, wody lub
ziemi i dostarczające ciepło do budynku.

(14) „pompa cieplna” oznacza jednostkę 
centralną z elektrycznym systemem 
chłodzenia, która zapewnia ogrzewanie 
przestrzeni i przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej w budynkach poprzez 
wydobywanie ciepła o niskiej 
temperaturze ze środowiska zewnętrznego, 
na przykład z powietrza, wody lub ziemi;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji otwiera drogę do wykorzystywania systemów klimatyzacji jako pomp 
cieplnych. Systemy klimatyzacji nie są w stanie produkować wody bieżącej i zostały już 
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uwzględnione w propozycji zmiany art. 2 pkt 11.

Poprawka 184
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „pompa cieplna” oznacza urządzenie 
lub instalację wydobywające ciepło o 
niskiej temperaturze z powietrza, wody lub 
ziemi i dostarczające ciepło do budynku.

(14) „pompa cieplna” oznacza urządzenie 
lub instalację wydobywające ciepło lub 
zimno o niskiej temperaturze z powietrza, 
wody lub ziemi i dostarczające ciepło do 
budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Energia geotermalna może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, 
w ciepłownictwie komunalnym oraz do wielu innych bezpośrednich zastosowań lub 
ostatecznie, za pomocą takich urządzeń, jak pompy cieplne, do ogrzewania lub chłodzenia 
domów jednorodzinnych, zbiorczych budynków wielorodzinnych, lub też do innych 
zastosowań.

Poprawka 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „system oświetleniowy” oznacza 
połączenie komponentów wymaganych do 
zapewnienia określonego natężenia 
światła.

Or. en
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Poprawka 186
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „system lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia” oznacza dystrybucję energii 
termicznej w postaci pary, gorącej wody 
lub schłodzonych płynów z centralnego 
źródła produkcji przez sieć do wielu 
budynków w celu wykorzystania jej do 
ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń 
lub procesów albo do wytwarzania ciepłej 
wody.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy zamieścić definicję systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 
System lokalnego ogrzewania lub chłodzenia jest ważną infrastrukturą umożliwiającą 
zapewnienie synergii pomiędzy efektywnością energetyczną a energią odnawialną.

Poprawka 187
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „odwracalne pompy ciepła” 
oznaczają urządzenia lub instalacje 
mogące dostarczyć ciepło lub chłodne 
powietrze do budynku, wykorzystując 
powietrze, wodę i ziemię.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na dynamiczny rozwój odwracalnych pomp ciepła należy je objąć zakresem 
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art. 13 i 14. Wobec tego należy na szczeblu wspólnotowym podać ich jasną definicję.

Poprawka 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „ubóstwo energetyczne” oznacza 
sytuację, w której gospodarstwo domowe 
zmuszone jest wydać ponad 10% swoich 
dochodów na opłacenie rachunków za 
energię w celu ogrzania domu zgodnie z 
akceptowalną normą opartą na 
poziomach zalecanych przez Światową 
Organizację Zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względów technicznych konieczne jest zdefiniowanie „ubóstwa energetycznego”, o którym 
mowa w poprawce 31.

Poprawka 189
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „ubóstwo energetyczne budynków 
mieszkalnych” oznacza sytuację, w której 
gospodarstwa domowego nie stać na 
opłacenie odpowiedniego poziomu, 
zalecanego przez Światową Organizację 
Zdrowia, ogrzania lub schłodzenia 
przestrzeni oraz opłacenia ciepłej wody 
bieżącej i energii elektrycznej zużywanej 
na oświetlenie i pracę urządzeń 
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gospodarstwa domowego, lub w której 
gospodarstwo domowe wydaje ponad 10% 
swoich dochodów na opłacenie takich 
rachunków za media.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie terminu „ubóstwo energetyczne budynków mieszkalnych” zalecane jest zamiast 
proponowanego przez sprawozdawczynię terminu „ubóstwo energetyczne” w celu uniknięcia 
mylenia go z brakiem dostępu do infrastruktury energetycznej – zwanym nieraz ubóstwem 
energetycznym. W Wielkiej Brytanii „istotna kwota” określona jest na poziomie 10% dochodu 
gospodarstw wydatkowanego na energię. Ubóstwo energetyczne budynków mieszkalnych 
ujęte jest w propozycji poprawki do art. 7 i art. 9a.

Poprawka 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 14b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) „projekt oświetlenia” oznacza 
schemat lub rysunek szczegółowo 
przedstawiający konfigurację i układ 
punktów oświetleniowych łącznie z 
powiązanym urządzeniem sterującym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem projektowania oświetlenia jest wybór właściwych kryteriów dla danego zadania 
dotyczącego oświetlenia zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi, przy 
wykorzystaniu systemów oświetleniowych umożliwiających możliwie największą efektywność 
energetyczną.
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Poprawka 191
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują
metodologię obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków zgodnie z ramami 
ogólnymi podanymi w załączniku I.

Komisja określi do dnia 31 grudnia 
2009 r. metodologię obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków 
zgodnie z ramami ogólnymi podanymi w 
załączniku I. Metodologia taka powinna 
uwzględniać różnice między nowymi a 
istniejącymi budynkami oraz między 
różnymi kategoriami budynków i między 
strefami klimatycznymi; powinna ona 
integrować efekty zewnętrzne 
w optymalnych pod względem kosztów
obliczeniach.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 21 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania przejrzystości i prostoty należy jak najszybciej zharmonizować metodologię 
obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Metodologia taka powinna oczywiście 
uwzględniać różnice między nowymi i istniejącymi budynkami, między różnymi kategoriami 
budynków oraz między strefami klimatycznymi.

Poprawka 192
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują metodologię 
obliczania charakterystyki energetycznej 

Państwa członkowskie stosują 
porównawczą metodologię obliczania 
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budynków zgodnie z ramami ogólnymi 
podanymi w załączniku I.

charakterystyki energetycznej budynków 
zgodnie z ramami ogólnymi podanymi w 
załączniku I.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że państwa członkowskie stosuję różne systemy metryczne, nie pozwala im to 
na porównywanie charakterystyki energetycznej swoich budynków.

Poprawka 193
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują metodologię 
obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków zgodnie z ramami ogólnymi 
podanymi w załączniku I. 

Państwa członkowskie stosują metodologię 
obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków w oparciu o wykorzystanie 
energii pierwotnej zgodnie z ramami 
ogólnymi podanymi w załączniku I.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zmierzenia rzeczywistego wpływu wyboru określonego rodzaju energii na środowisko 
naturalne należy wziąć pod uwagę energię wymaganą do zaspokojenia popytu końcowego na 
energię. Lepiej byłoby przyjąć jedną metodę obliczania na szczeblu europejskim niż mnożyć 
metody regionalne i krajowe.

Poprawka 194
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują metodologię Państwa członkowskie stosują 
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obliczania charakterystyki energetycznej 
budynków zgodnie z ramami ogólnymi 
podanymi w załączniku I.

zharmonizowaną metodologię obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków 
zgodnie z ramami ogólnymi podanymi w 
załączniku I.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna dla UE metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków 
zaowocowałaby większą harmonizacją sektora budowlanego. Wniosek w obecnej postaci 
umożliwiałby poszczególnym państwom członkowskim opracowywanie i stosowanie swoich 
własnych metodologii obliczania. Należy zagwarantować porównywalność charakterystyki 
energetycznej budynków na terenie całej UE.

Obowiązujące normy europejskie (CEN) dotyczące efektywności energetycznej zostały już 
opracowane. Wspólna i wiążąca metodologia obliczania dla wszystkich państw członkowskich 
powinna zostać opracowana na podstawie tych norm, co umożliwi prawdziwą europejską 
harmonizację.

Poprawka 195
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Or. en

Uzasadnienie

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.
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Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Poprawka 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I będzie ustalać wymagania dotyczące zharmonizowanej metody obliczeniowej, 
która będzie stosowana przez wszystkie państwa członkowskie. Metoda obliczeniowa stanowić 
będzie zharmonizowaną normę europejską. Państwa członkowskie dostarczą obiektywnych 
parametrów, które będą zgodne z tą metodologią.

Poprawka 197
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

skreślony

Or. it

Uzasadnienie

Metodologia obliczeniowa powinna być taka sama w całej Wspólnocie Europejskiej.
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Poprawka 198
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

skreślony

Or. pl

Uzasadnienie

Załącznik I ustalać będzie wymagania zharmonizowanej metody obliczeniowej, która będzie 
stosowana przez wszystkie Państwa Członkowskie. Metoda obliczeniowa stanowić będzie 
zharmonizowana Norma Europejska. Państwa Członkowskie dostarczą parametrów 
obiektywnych, które stosowane będą w metodologii.

Poprawka 199
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

Metodologia ta opiera się na europejskiej 
normie, która ma zostać opracowana.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji doprowadziłby do podziału rynku. Należy stworzyć europejską normę w celu 
zapewnienia porównywalności.
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Poprawka 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

Metodologia jest przyjmowana na szczeblu
krajowym. Normy związane z analizą 
efektywności energetycznej budynków 
określane są na szczeblu krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przyjąć metodologię na szczeblu krajowym w celu uniknięcia różnic w obliczaniu 
charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 201
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

Metodologia ta jest wdrażana na poziomie 
krajowym lub regionalnym.

Or. en

Uzasadnienie

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of it´s own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.
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Poprawka 202
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym po 
konsultacji z sektorem publicznym i 
innymi odpowiednimi zainteresowanymi 
stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość i odpowiednie konsultacje są niezbędne do zapewnienia przywódczej roli 
sektora publicznego, której osiągnięcie jest celem proponowanego przekształcenia dyrektywy. 
Zainteresowane strony posiadają wiedzę z pierwszej ręki oraz wiedzę specjalistyczną 
niezbędną do oceny technicznej wykonalności wszelkich planowanych środków i mogą 
zaoferować wartościowy wkład w opracowywanie bardziej efektywnych i długoterminowych 
ulepszeń charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 203
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym.

Metodologia ta jest przyjmowana na 
poziomie krajowym lub regionalnym po 
konsultacji z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość i odpowiednie konsultacje są niezbędne. Zainteresowane strony posiadają 
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wiedzę z pierwszej ręki oraz wiedzę specjalistyczną niezbędną do oceny technicznej 
wykonalności wszelkich planowanych środków i mogą zaoferować wartościowy wkład 
w opracowywanie bardziej efektywnych i długoterminowych ulepszeń charakterystyki 
energetycznej budynków.

Poprawka 204
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Charakterystyka energetyczna budynków 
wyrażana jest w sposób przejrzysty oraz 
zawiera wskaźnik emisji CO2
i zapotrzebowania na energię pierwotną.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólny polityczny cel przedmiotowej dyrektywy zakłada redukcję emisji CO2 w budynkach. 
Dlatego w art. 3 należałoby wyraźnie wspomnieć o tym celu.

Poprawka 205
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Charakterystyka energetyczna budynków 
wyrażana jest w sposób przejrzysty oraz 
zawiera wskaźnik emisji CO2
i zapotrzebowania na energię pierwotną.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólny polityczny cel przedmiotowej dyrektywy zakłada redukcję emisji CO2 przez budynki. 
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Dlatego należałoby wyraźnie wspomnieć o tym celu w art. 3.
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