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Poprawka 361
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego  charakterystyki 
energetycznej .

Państwa członkowskie ustanawiają środki 
konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Jednolite zharmonizowane świadectwo 
charakterystyki energetycznej tworzone 
jest dla budynków niemieszkalnych, aby 
umożliwić podmiotom gospodarczym 
działających w całej UE ustalenie 
poziomu odniesienia i poprawienie 
charakterystyki energetycznej. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne, takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego charakterystyki 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie kryteria oceny i przyznawania świadectw charakterystyki energetycznej różnią się 
znacznie między państwami członkowskimi, co bardzo utrudnia porównywanie 
charakterystyki energetycznej dotyczącej zmian zachodzących w poszczególnych krajach. 
Zharmonizowane świadectwo ułatwiłoby przedsiębiorstwom bardziej spójne przestrzeganie 
charakterystyki energetycznej w budynkach oraz poprawę tej charakterystyki.
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Poprawka 362
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego  charakterystyki 
energetycznej .

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Jednolite zharmonizowane świadectwo 
charakterystyki energetycznej tworzone 
jest dla budynków niemieszkalnych, aby 
umożliwić podmiotom gospodarczym 
działających w całej UE ustalenie 
poziomu odniesienia i poprawienie 
charakterystyki energetycznej. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego charakterystyki 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie kryteria oceny i przyznawania świadectw charakterystyki energetycznej różnią się 
znacznie między państwami członkowskimi, co bardzo utrudnia porównywanie 
charakterystyki energetycznej dotyczącej zmian zachodzących w poszczególnych krajach. 
Zharmonizowane świadectwo ułatwiłoby przedsiębiorstwom bardziej spójne przestrzeganie 
charakterystyki energetycznej w budynkach oraz poprawę tej charakterystyki.
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Poprawka 363
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego  charakterystyki 
energetycznej .

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku (wyrażoną jako minimum w 
postaci wskaźników numerycznych emisji 
CO2 i zapotrzebowania na energię 
pierwotną, o których mowa w załączniku 
I) oraz minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego  charakterystyki 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa odwołuje się do popytu na energię pierwotną oraz emisji CO2. W świadectwie 
energetycznym należy zatem konsekwentnie żądać podania danych dotyczących popytu na 
energię pierwotną oraz emisji CO2.

Poprawka 364
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.  Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków.  
Świadectwo charakterystyki energetycznej 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków.  
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
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zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego  charakterystyki 
energetycznej .

zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku, faktyczną ilość energii, którą 
zużywa się w ciągu roku, określoną w 
załączniku I oraz wartości referencyjne 
takie jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części dokonania 
porównania i oceny jego charakterystyki 
energetycznej.
Jeżeli wartości referencyjne obejmują 
wskaźnik charakterystyki emisji CO2 , 
powinien być on obliczany zgodnie z 
załącznikiem I.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności i uzyskania ujednoliconej definicji efektywnych energetycznie 
budynków konieczne jest uwzględnienie jednolitego wskaźnika numerycznego emisji 
dwutlenku węgla, wymienionego w załączniku 1. Wskaźnik ten powinien być obliczany z 
uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla, która powstaje lub zanika w zależności od wzrostu 
lub zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Ten jednolity wskaźnik ułatwi wprowadzenie 
zharmonizowanego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Poprawka 365
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku oraz  wartości referencyjne takie 
jak minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  dla 
umożliwienia właścicielom lub najemcom 
budynku lub jego części  dokonania 
porównania i oceny jego  charakterystyki 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki konieczne do utworzenia systemu 
certyfikacji w odniesieniu do 
charakterystyki energetycznej budynków. 
Świadectwo charakterystyki energetycznej 
zawiera charakterystykę energetyczną 
budynku, różnicę między obliczonym 
zapotrzebowaniem na energię i 
faktycznym zużyciem energii oraz
wartości referencyjne takie jak minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej  dla umożliwienia 
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energetycznej . właścicielom lub najemcom budynku lub 
jego części  dokonania porównania i oceny 
jego  charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Obliczona wartość energii podawana na świadectwach często nie odpowiada wartości 
pochodzącej z odczytu licznika energii elektrycznej. Właściciele lub najemcy muszą zatem 
otrzymywać informacje o różnicy obliczonego zapotrzebowania na energię i faktycznego 
zużycia energii.

Poprawka 366
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) środki przeprowadzone w związku z 
ważniejszą renowacją przegród 
zewnętrznych lub systemów technicznych 
budynku; 

a) środki przeprowadzone w związku z 
ważniejszą renowacją przegród 
zewnętrznych, w tym systemów izolacji lub 
systemów technicznych budynku;

Or. fr

Uzasadnienie

W zaleceniach dotyczących przegród zewnętrznych należy wyraźnie nadmienić systemy 
izolacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej.

Poprawka 367
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) środki dotyczące poszczególnych części 
lub elementów budynku niezależnie od 

b) środki dotyczące poszczególnych części 
lub elementów budynku niezależnie od 
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ważniejszej renowacji przegród 
zewnętrznych lub systemów technicznych 
budynku.

ważniejszej renowacji przegród 
zewnętrznych, w tym systemów izolacji lub 
systemów technicznych budynku.

Or. fr

Uzasadnienie

W zaleceniach dotyczących przegród zewnętrznych należy wyraźnie nadmienić systemy 
izolacji w celu poprawy charakterystyki energetycznej.

Poprawka 368
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej. 
Ocena opłacalności ekonomicznej opiera 
się na szeregu standardowych warunków, 
takich jak ocena oszczędności energii oraz 
leżące u podstaw ceny energii i stopy 
procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie
wykonalne dla konkretnego budynku i 
zawierają przejrzyste informacje dotyczące 
ich opłacalności ekonomicznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż włączenie zaleceń do świadectwa charakterystyki energetycznej jest bardzo mile 
widziane, wydaje się wątpliwe, czy od ekspertów przeprowadzających procedury certyfikacji 
można oczekiwać umiejętności obliczania oszczędności energii wynikających z realizacji 
środków na rzecz efektywności energetycznej lub stóp procentowych w przypadku 
niezbędnych inwestycji. Powinno zatem wystarczyć włączenie odniesienia w celu podania 
dalszych informacji na temat opłacalności zaleceń.
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Poprawka 369
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste 
informacje dotyczące ich opłacalności 
ekonomicznej. Ocena opłacalności 
ekonomicznej opiera się na szeregu 
standardowych warunków, takich jak 
ocena oszczędności energii oraz leżące u 
podstaw ceny energii i stopy procentowe 
dla inwestycji koniecznych do wypełnienia 
zaleceń.

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste wskazówki 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Świadectwo energetyczne nie zastępuje doradztwa energetycznego, lecz służy jedynie celom 
informacyjnym. Doradztwo energetyczne musi obejmować ponadto aktualne ceny energii, ich 
prawdopodobny rozwój, odsetki i związane z nimi tendencje, a także dalsze parametry –
świadectwa energetyczne nie mogą spełniać tej roli. Zapewniają one jedynie informacje 
dotyczące danej chwili, co ułatwia porównanie.

Poprawka 370
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej. 
Ocena opłacalności ekonomicznej opiera 
się na szeregu standardowych warunków, 
takich jak ocena oszczędności energii oraz 
leżące u podstaw ceny energii i stopy 

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej.
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procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane oceny opłacalności ekonomicznej wychodzą poza ramy instrumentu 
„świadectwo charakterystyki energetycznej” i wiązałyby się ze znacznymi nakładami 
finansowymi, które spadłyby w postaci opłat na poszczególne osoby. Oceny opłacalności 
ekonomicznej muszą być zarezerwowane dla gruntownego doradztwa energetycznego 
opartego na zasadzie dobrowolności.

Poprawka 371
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej. 
Ocena opłacalności ekonomicznej opiera 
się na szeregu standardowych warunków, 
takich jak ocena oszczędności energii oraz 
leżące u podstaw ceny energii i stopy 
procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste 
informacje, w tym co najmniej wyraźne 
wskazanie obliczonego potencjału danego 
środka w zakresie oszczędności energii, 
aktualnej wartości netto i kosztów 
inwestycyjnych w odniesieniu do 
konkretnego budynku lub rodzaju 
budynku. Ocena opiera się na szeregu 
standardowych warunków, obejmujących 
co najmniej ocenę oszczędności energii 
oraz leżące u podstaw ceny energii, 
zachęty finansowe lub fiskalne i stopy 
procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachęcić właścicieli budynku do realizacji zaleceń, świadectwo charakterystyki 
energetycznej powinno zapewnić niezbędne minimum informacji, w szczególności dotyczących 
oszczędności wynikających z poszczególnych działań oraz zachęt fiskalnych i finansowych 
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związanych z zaleceniami. Skreśla się wyrazy „opłacalność ekonomiczna”, ponieważ nie 
chcemy ograniczać konsumentom możliwości wyboru, gdyby chcieli zrobić możliwie dużo na 
rzecz poprawy charakterystyki swojego budynku.

Poprawka 372
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej. 
Ocena opłacalności ekonomicznej opiera 
się na szeregu standardowych warunków, 
takich jak ocena oszczędności energii oraz 
leżące u podstaw ceny energii i stopy 
procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej i 
okresu zwrotu zgodnie z kosztami budowy 
obowiązującymi na rynku państw 
członkowskich w chwili wystawienia 
świadectwa. Ocena opłacalności 
ekonomicznej opiera się na szeregu 
standardowych warunków, takich jak 
ocena oszczędności energii oraz leżące u 
podstaw ceny energii, dostępne zachęty 
finansowe lub fiskalne i stopy procentowe 
dla inwestycji koniecznych do wypełnienia 
zaleceń.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zachęcić właścicieli budynków do wykonywania zaleceń zawartych w świadectwach 
charakterystyki energetycznej, świadectwo powinno podawać informacje na temat okresu 
zwrotu oraz zachęt fiskalnych i finansowych związanych z zaleceniami.
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Poprawka 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej. 
Ocena opłacalności ekonomicznej opiera 
się na szeregu standardowych warunków, 
takich jak ocena oszczędności energii oraz 
leżące u podstaw ceny energii i stopy 
procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie
wykonalne dla konkretnego budynku i 
zawierają przejrzyste informacje dotyczące 
ich opłacalności ekonomicznej. Ocena 
opłacalności ekonomicznej opiera się na 
szeregu standardowych warunków, takich 
jak ocena oszczędności energii oraz leżące 
u podstaw ceny energii i stopy procentowe 
dla inwestycji koniecznych do wypełnienia 
zaleceń. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby niniejsza dyrektywa była skuteczna, wszystkie wymagane do przyjęcia środki muszą być 
opłacalne ekonomicznie i technicznie wykonalne.

Poprawka 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie wykonalne dla konkretnego 
budynku i zawierają przejrzyste informacje 
dotyczące ich opłacalności ekonomicznej. 
Ocena opłacalności ekonomicznej opiera 
się na szeregu standardowych warunków, 
takich jak ocena oszczędności energii oraz 
leżące u podstaw ceny energii i stopy 

3. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej są 
technicznie, funkcjonalnie i ekonomicznie
wykonalne dla konkretnego budynku i 
zawierają przejrzyste informacje dotyczące 
ich opłacalności ekonomicznej. Ocena 
opłacalności ekonomicznej opiera się na 
szeregu standardowych warunków, takich 
jak ocena oszczędności energii oraz leżące 
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procentowe dla inwestycji koniecznych do 
wypełnienia zaleceń.

u podstaw ceny energii i stopy procentowe 
dla inwestycji koniecznych do wypełnienia 
zaleceń.

Or. en

Poprawka 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby władze publiczne oraz instytucje 
publiczne i prywatne, które zazwyczaj 
finansują zakup lub remont budynków w 
danym państwie członkowskim, zgodziły 
się przyjąć wskaźniki i zalecenia zawarte 
w świadectwach charakterystyki 
energetycznej wydawanych w ramach 
krajowych i regionalnych systemów 
certyfikacji, jako będące wystarczającej 
jakości, by móc stanowić podstawę do 
określenia poziomu i warunków zachęt 
finansowych, środków fiskalnych i 
warunków udzielania pożyczek.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że krajowe świadectwa charakterystyki energetycznej odgrywają 
znaczącą rolę na rynku nieruchomości, należy dopilnować, aby ich jakość, poziom 
szczegółowości i niezawodność były wystarczające do wykorzystania ich jako instrumenty 
finansowe.
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Poprawka 376
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby władze publiczne oraz finansujące 
instytucje publiczne i prywatne zgodziły 
się przyjąć wskaźniki i zalecenia zawarte 
w świadectwach charakterystyki 
energetycznej wydawanych w ramach 
krajowych i regionalnych systemów 
certyfikacji, jako będące wystarczającej 
jakości, by móc stanowić podstawę przy 
określaniu poziomu i warunków zachęt 
finansowych, środków fiskalnych i 
udzielania pożyczek.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że krajowe systemy charakterystyki energetycznej odgrywają 
znaczącą rolę na rynku nieruchomości, należy dopilnować, aby ich jakość, poziom 
szczegółowości i niezawodność były wystarczająco wysokie, by stanowić podstawę przy 
określaniu poziomu i warunków zachęt finansowych, środków fiskalnych i pożyczek. Dobrym 
sposobem osiągnięcia tego jest wymóg, aby organy rządowe i instytucje kredytowe 
zatwierdzały ich jakość i przydatność w tym względzie.

Poprawka 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń.  Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 
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kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zalecenia.

kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zaleceń, łącznie z 
informacjami o dostępnych zachętach 
fiskalnych i finansowych oraz o 
możliwościach finansowania.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że krajowe świadectwa charakterystyki energetycznej odgrywają 
znaczącą rolę na rynku nieruchomości, należy dopilnować, aby ich jakość, poziom 
szczegółowości i niezawodność były wystarczające do wykorzystania ich jako instrumenty 
finansowe.

Poprawka 378
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 
kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zalecenia.

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 
kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zaleceń oraz wskazuje 
dostępne mechanizmy finansowania 
dotyczącego wdrażania zaleceń na rzecz 
poprawy charakterystyki energetycznej 
danego budynku.

Or. en
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Poprawka 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 
kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zalecenia.

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 
kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zaleceń, łącznie z 
informacjami o dostępnych zachętach 
fiskalnych i finansowych oraz o 
możliwościach finansowania.

Or. en

Poprawka 380
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące
kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zalecenia.

4. W świadectwie charakterystyki 
energetycznej jest wskazane, gdzie 
właściciel lub najemca może uzyskać 
bardziej szczegółowe informacje dotyczące 
zawartych w nim zaleceń. Ponadto 
świadectwo zawiera informacje dotyczące 
kroków, jakie należy podjąć w celu 
wypełnienia zaleceń, łącznie z 
informacjami o dostępnych zachętach 
fiskalnych i finansowych oraz o 
możliwościach finansowania;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że krajowe systemy charakterystyki energetycznej odgrywają 
znaczącą rolę na rynku nieruchomości, należy dopilnować, aby ich jakość, poziom 
szczegółowości i niezawodność były wystarczająco wysokie, by stanowić podstawę przy 
określaniu poziomu i warunków zachęt finansowych, środków fiskalnych i pożyczek. 
Informacje dotyczące finansowania powinny być zawarte w świadectwie charakterystyki 
energetycznej.

Poprawka 381
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Władze publiczne dają przykład i 
dokładają starań, aby wdrożyć zalecenia 
zawarte w świadectwie charakterystyki 
energetycznej w okresie jego ważności. 
Państwa członkowskie zawierają w 
planach krajowych finansowe i 
techniczne środki na rzecz wsparcia władz 
publicznych w dążeniu do stania się 
pionierami w zakresie poprawy 
charakterystyki energetycznej oraz 
wdrożenia zaleceń zawartych w 
świadectwie charakterystyki energetycznej 
w okresie jego ważności. Opracowując 
plany krajowe państwa członkowskie 
czynnie angażują w proces 
przygotowywania projektu przedstawicieli 
władz lokalnych i regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka podobna do poprawki 33 złożonej przez S. A. Ticau, jednak aby pomóc organom 
władzy publicznej we wdrażaniu niniejszej dyrektywy, wymagają one szczególnego wsparcia 
finansowego i technicznego.
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Poprawka 382
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej wydanym 
dla budynków zajmowanych przez władze 
publiczne są wdrażane w ciągu dwóch lat 
od daty wydania świadectwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wiodącą rolę budynków użyteczności publicznej należy zawsze wdrażać 
zalecenia zawarte w świadectwach charakterystyki energetycznej, gdyż zalecenia te mogą być 
tak czy owak realizowane wyłącznie wtedy, gdy są optymalne pod względem kosztów.

Poprawka 383
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej w 
przypadku budynków zajmowanych przez 
władze publiczne są wdrażane w ciągu 
dwóch lat od daty wydania świadectwa.

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne muszą świecić przykładem: wszystkie zalecenia zawarte w świadectwie 
charakterystyki energetycznej powinny być zawsze realizowane w przypadku, gdy budynek 
jest własnością organu władzy publicznej.
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Poprawka 384
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Certyfikacja domów jednorodzinnych 
może być oparta na ocenie innego 
reprezentatywnego budynku o podobnej 
konstrukcji i wielkości z podobną 
faktyczną charakterystyką energetyczną, o 
ile podobieństwo to może zostać 
zagwarantowane przez eksperta 
wydającego świadectwo charakterystyki 
energetycznej.

6. Certyfikacja domów jednorodzinnych 
może być oparta na ocenie innego 
reprezentatywnego budynku o podobnej 
konstrukcji i wielkości z podobną 
faktyczną charakterystyką energetyczną, o 
ile uwzględniono lokalne warunki 
klimatyczne, a podobieństwo to może 
zostać zagwarantowane przez eksperta 
wydającego świadectwo charakterystyki 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Charakterystyka energetyczna budynków zależy od warunków klimatycznych w danym 
regionie. Należy zatem uwzględnić te warunki klimatyczne.

Poprawka 385
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Certyfikacja domów jednorodzinnych 
może być oparta na ocenie innego 
reprezentatywnego budynku o podobnej 
konstrukcji i wielkości z podobną 
faktyczną charakterystyką energetyczną, o 
ile podobieństwo to może zostać 
zagwarantowane przez eksperta 
wydającego świadectwo charakterystyki 
energetycznej.

6. Certyfikacja domów jednorodzinnych 
może być oparta na ocenie innego 
reprezentatywnego budynku o podobnej 
konstrukcji i wielkości z podobną 
faktyczną charakterystyką energetyczną, o 
ile uwzględniono lokalne warunki 
klimatyczne, a podobieństwo to może 
zostać zagwarantowane przez eksperta 
wydającego świadectwo charakterystyki 
energetycznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Charakterystyka energetyczna budynków zależy od warunków klimatycznych w danym 
regionie. Należy zatem uwzględnić te warunki klimatyczne.

Poprawka 386
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Ważność świadectwa charakterystyki 
energetycznej  nie przekracza 10 lat.

7. Ważność świadectwa charakterystyki 
energetycznej  nie przekracza 10 lat. W 
okresie trzech lat od daty wydania 
świadectwa charakterystyki energetycznej 
władze publiczne w pełni wdrażają 
zawarte w nim zalecenia.

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne muszą dawać przykład, wykonując w rozsądnym terminie wszystkie 
zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej dotyczącym posiadanych 
przez nie budynków.

Poprawka 387
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Każde państwo członkowskie 
zasadniczo uznaje świadectwa przyznane 
zgodnie z wytycznymi przez inne państwa 
członkowskie.

Or. de
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny wzajemnie uznawać swe świadectwa energetyczne.

Poprawka 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie wytyczne określające minimalne 
normy w odniesieniu do zawartości i 
wyglądu świadectw charakterystyki 
energetycznej. W miarę możliwości treść 
świadectwa udostępnia się w językach 
rozumianych przez właściciela i lokatora. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.
Każde państwo członkowskie uznaje 
świadectwa przyznane przez inne państwo 
członkowskie zgodnie z takimi wytycznymi 
oraz nie ogranicza swobody świadczenia 
usług finansowych z przyczyn związanych 
z wydaniem świadectwa w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie wspólnych wytycznych określających minimalne normy 
w odniesieniu do zawartości i wyglądu świadectwa charakterystyki energetycznej. Te wspólne 
normy poprawią udostępniane do publicznej wiadomości informacje dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwo powinno w miarę możliwości być 
dostępne w językach, które rozumieją zarówno najemca, jak i właściciel, tj. przynajmniej w 
głównych językach (np. angielski, francuski itd.).
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Poprawka 389
Fiona Hall, Lena Ek,  Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Na podstawie informacji otrzymanych 
od państw członkowskich oraz w 
porozumieniu z odpowiednimi sektorami, 
do 2011 r. opracowany zostanie 
dobrowolny, wspólny dla Unii 
Europejskiej system wydawania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków 
w ramach procedury komitetowej, o której 
mowa w art. 21.
Do 2012 r. państwa członkowskie 
wprowadzą na swoim terenie ten 
dobrowolny, unijny system wydawania 
świadectw, działający wraz z krajowym 
systemem wydawania świadectw.

Or. en

Uzasadnienie

Sektor handlowy skorzystałby na dobrowolnym Europejskiej świadectwie charakterystyki 
energetycznej. Rozmaitość krajowych systemów wydawania świadectw w poszczególnych 
państwach członkowskich UE doprowadziła do znacznego zamieszania na jednolitym rynku 
UE i do jego segmentacji. Nawet w przypadku podobnego klimatu bardzo trudno jest 
porównywać poszczególne systemy krajowe. Międzynarodowe przedsiębiorstwa nie są więc w 
stanie porównywać względnej charakterystyki energetycznej budynków zajmowanych przez 
nie w różnych krajach ani przekazywać odnośnych informacji.

Poprawka 390
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej dla budynków lub ich części, 

1. Państwa członkowskie gwarantują 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej dla budynków lub ich części, 
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które są wznoszone, sprzedawane lub 
wynajmowane, oraz dla budynków, w 
których całkowita powierzchnia użytkowa 
powyżej 250 m2 jest zajmowana przez
władze publiczne.

które są wznoszone, sprzedawane lub 
wynajmowane, oraz dla budynków
zajmowanych przez władze publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku wszystkich budynków zajmowanych przez władze publiczne należy zawsze 
wydawać świadectwo niezależnie od wielkości budynku.

Poprawka 391
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie gwarantują 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej dla budynków lub ich części, 
które są wznoszone, sprzedawane lub 
wynajmowane, oraz dla budynków, w 
których całkowita powierzchnia użytkowa 
powyżej 250 m2 jest zajmowana przez 
władze publiczne. 

1. Państwa członkowskie gwarantują 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej dla budynków lub ich części, 
które są wznoszone, sprzedawane lub 
wynajmowane, oraz dla budynków
zajmowanych przez władze publiczne. 

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne muszą dawać przykład.
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Poprawka 392
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zalecenia zawarte w certyfikacie 
energetycznym dla budynków użyteczności 
publicznej o powierzchni użytkowej 
powyżej 250 m2, należy wdrożyć w ciągu 
dwóch lat od daty wystawienia certyfikatu.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawki mają być, m.in., zachętą sektora publicznego do większego zaangażowania i 
objęcia pozycji lidera w procesie stanowiącym przedmiot niniejszego opracowania, tak by 
działania podejmowane przez ten sektor mogły stanowić przykład dla pozostałych sektorów. 
Najkorzystniej byłoby obowiązkowo podnieść standard wszystkich budynków użyteczności 
publicznej, tak by spełniały wymagania zawarte w certyfikacie energetycznym, zwłaszcza, iż 
rekomendacje takie odnoszą się jedynie do budynków o optymalnych kosztach eksploatacji.

Poprawka 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach sprzedaży 
budynków w stanie surowym tj. bez 
systemów ogrzewania i klimatyzacji 
nabywcy mogą otrzymać zachęty 
podatkowe, jeżeli inwestują oni w 
rozwiązania techniczne zmniejszające 
zapotrzebowanie na energię budynków o 
określoną wartość procentową w 
porównaniu z progami ustawowymi. 

Or. it
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Uzasadnienie

Podnoszenie efektywności energetycznej budynku zwiększa również jego wartość. Należy 
wprowadzić zachęty podatkowe dla nabywców, w tym w przypadkach sprzedaży budynków w 
stanie surowym, tj. bez systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Poprawka 394
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy oferowaniu do wynajęcia budynków 
lub ich części we wszystkich ogłoszeniach 
o wynajmie budynku lub jego części był 
określony numeryczny wskaźnik 
charakterystyki energetycznej zawarty w 
świadectwie charakterystyki energetycznej 
oraz aby świadectwo charakterystyki 
energetycznej zostało pokazane 
potencjalnemu najemcy.

4. Państwa członkowskie wymagają, aby 
przy oferowaniu do wynajęcia budynków 
lub ich części we wszystkich ogłoszeniach 
o wynajmie budynku lub jego części 
świadectwo charakterystyki energetycznej 
zostało pokazane potencjalnemu najemcy.

Właściciel przekazuje najemcy świadectwo
charakterystyki energetycznej najpóźniej w 
momencie zawarcia umowy wynajmu.

Właściciel przekazuje najemcy kopię 
świadectwa charakterystyki energetycznej 
najpóźniej w momencie zawarcia umowy 
wynajmu.

Or. de

Uzasadnienie

Oryginał świadectwa musi cały czas być w rękach właściciela, w przeciwnym razie najemca 
musiałby odpowiadać za jego ewentualną utratę. Ponadto umieszczanie wskaźników 
energetycznych w ogłoszeniach doprowadziłoby do znacznej niepewności prawnej w 
odniesieniu do podanej charakterystyki.
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Poprawka 395
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Cel świadectw jest ograniczony do 
dostarczenia informacji i jakikolwiek 
wpływ tych świadectw w zakresie 
postępowania prawnego lub innym, ustala 
się zgodnie z przepisami krajowymi.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja skreśliła w swym wniosku ten stary ustęp. Należy go jednak zachować.

Poprawka 396
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ust. 1, 3 i 4 mają zastosowanie do 
budynków, których budowę ukończono.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych krajach, jak Finlandia, świadectwo charakterystyki energetycznej można wydać 
już na etapie projektowania. W innych krajach nie jest to możliwe przed rozpoczęciem, a 
nawet ukończeniem procesu budowy. Wspólne zobowiązanie UE do wydawania świadectw 
charakterystyki energetycznej dla wszystkich nieukończonych budynków niezależnie od etapu 
budowy wymagałoby w wielu państwach członkowskich zmian regulacji budownictwa 
niewspółmiernych do potencjalnego zysku.
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Poprawka 397
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ust. 1, 3 i 4 mają zastosowanie do 
budynków, których budowę ukończono.

Or. en

Poprawka 398
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują
środki mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku gdy w danym budynku władze 
publiczne zajmują  całkowitą 
powierzchnię użytkową powyżej 250  m2, 
świadectwo charakterystyki energetycznej
było umieszczone w miejscu wyraźnie 
widocznym dla ogółu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej we wszystkich budynkach, 
które są często odwiedzane przez ogół, odpowiednio określa art. 12 ust. 2. Niniejsze 
skreślenie znosi wymóg umieszczania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku 
budynków użyteczności publicznej, które nie są często odwiedzane przez ogół, takich jak 
garaże, schowki na artykuły medyczne i sprzęt, charakteryzujące się mniejszymi zaletami z 
punktu widzenia podnoszenia świadomości społecznej.
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Poprawka 399
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku gdy w danym budynku władze 
publiczne zajmują  całkowitą 
powierzchnię użytkową powyżej 250  m2,
świadectwo charakterystyki energetycznej
było umieszczone w miejscu wyraźnie
widocznym dla ogółu.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku budynku zajmowanego przez
władze publiczne świadectwo 
charakterystyki energetycznej było 
umieszczone w miejscu wyraźnie 
widocznym dla ogółu.

Or. en

Uzasadnienie

Umieszczanie świadectw we wszystkich budynkach zajmowanych przez organy władzy 
publicznej to środek niskonakładowy, mogący znacząco poprawić społeczną świadomość i 
akceptację świadectw charakterystyki energetycznej.

Poprawka 400
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku gdy w danym budynku władze 
publiczne zajmują  całkowitą 
powierzchnię użytkową powyżej 250  m2, 
świadectwo charakterystyki energetycznej
było umieszczone w miejscu wyraźnie 
widocznym dla ogółu.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku budynków zajmowanych przez
władze publiczne świadectwo 
charakterystyki energetycznej było 
umieszczone w miejscu wyraźnie 
widocznym dla ogółu.

Or. en
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Uzasadnienie

W budynkach użyteczności publicznej – niezależnie od wielkości – należy zawsze umieszczać 
świadectwa. Ten niskonakładowy środek może znacząco poprawić społeczną świadomość i 
akceptację świadectw charakterystyki energetycznej.

Poprawka 401
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają
środki niezbędne do wprowadzenia 
regularnych przeglądów systemów 
ogrzewania z  kotłami o znamionowej 
mocy użytecznej  ponad  20 kW . Przegląd
obejmuje ocenę sprawności  kotła oraz 
jego  dobrania do wymagań grzewczych 
budynku.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki niezbędne do wprowadzenia 
regularnych przeglądów systemów 
ogrzewania z  kotłami opalanymi 
nieodnawialnym paliwem płynnym lub 
stałym o znamionowej mocy użytecznej
ponad  20 kW. Przegląd  obejmuje ocenę 
sprawności  kotła oraz jego  dobrania do 
wymagań grzewczych budynku. Państwa 
członkowskie mogą zawiesić te przeglądy 
w przypadku wprowadzenia 
elektronicznego systemu monitorowania i 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Elektroniczny system monitorowania i kontroli pomaga ocenić charakterystykę energetyczną 
urządzeń i instalacji zużywających energię elektryczną, tym samym ewentualnie eliminując 
konieczność dodatkowych przeglądów.
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Poprawka 402
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustanawiają 
środki niezbędne do wprowadzenia 
regularnych przeglądów, co najmniej co 
dwa lata, pomp cieplnych o znamionowej 
mocy użytecznej  ponad  5 kW. Dla pomp 
cieplnych starszych niż piętnaście lat, 
państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki celem  wprowadzenia 
jednorazowej kontroli całej instalacji 
grzewczej. Kontrola ta obejmuje analizę 
wydajności pomp cieplnych i ich 
dostosowania do wymogów grzewczych i 
chłodzenia budynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrole należy również przeprowadzać w odniesieniu do pomp cieplnych o znamionowej 
mocy użytecznej  ponad  5 kW (co obejmuje 99% pomp cieplnych), ponieważ rozwój 
techniczny pomp cieplnych jest bardzo szybki, a do ich skutecznego funkcjonowania 
wymagane są skomplikowane części (kompresory, czujniki, elektroniczne systemy kontroli i 
sterowania itd.). Niniejsze przekształcenie ogranicza zakres kontroli do kotłów i systemów 
klimatyzacji, tym samym ograniczając skuteczność tych kontroli w odniesieniu do 
oszczędności energii.

Poprawka 403
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
inną częstotliwość przeglądów w 
zależności od rodzaju i znamionowej mocy 
użytecznej kotła w systemie ogrzewania. 

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
inną częstotliwość przeglądów w 
zależności od rodzaju i znamionowej mocy 
użytecznej systemu ogrzewania. Przy 
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Przy określaniu częstotliwości przeglądów 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
koszt przeglądu systemu ogrzewania oraz 
szacowane oszczędności kosztów energii, 
które mogą być wynikiem przeglądu.

określaniu częstotliwości przeglądów 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
koszt przeglądu systemu ogrzewania oraz 
szacowane oszczędności kosztów energii, 
które mogą być wynikiem przeglądu.

Or. en

Uzasadnienie

Przeglądy całego systemu ogrzewania, w tym kotłów, pozwolą uniknąć zbędnych obciążeń 
administracyjnych i byłyby bardziej skuteczne.

Poprawka 404
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1, 2 i 3 państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o podjęciu  środków  mających na 
celu  zapewnienie udzielenia porad 
użytkownikom w sprawie wymiany 
kotłów, innych modyfikacji systemu 
ogrzewania  oraz w sprawie rozwiązań 
alternatywnych celem dokonania oceny 
sprawności  i odpowiedniego dobrania
kotła. Ogólny wpływ tego podejścia musi 
być  równoważny z wpływem 
wynikającym z przepisów zawartych  w 
ust. 1, 2 i 3. 

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1, 1a, 2 i 3 państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o podjęciu  środków
mających na celu  zapewnienie udzielenia 
porad użytkownikom w sprawie wymiany 
kotłów, innych modyfikacji systemu 
ogrzewania  oraz w sprawie rozwiązań 
alternatywnych celem dokonania oceny 
sprawności  i odpowiedniego dobrania
kotła. Ogólny wpływ tego podejścia musi 
być  równoważny z wpływem 
wynikającym z przepisów zawartych  w 
ust. 1, 1a, 2 i 3. 

Jeżeli  państwa członkowskie podejmą 
decyzję o stosowaniu środków, o których 
mowa w akapicie pierwszym niniejszego 
ustępu,  przedkładają one  Komisji 
sprawozdanie na temat równoważności 
tych środków względem środków 
określonych w ust. 1, 2 i 3 najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa 
członkowskie przedkładają te 
sprawozdania co trzy lata. Sprawozdania 
mogą być zawarte w planach działań 

 Jeżeli  państwa członkowskie podejmą 
decyzję o stosowaniu środków, o których 
mowa w akapicie pierwszym niniejszego 
ustępu, przedkładają one  Komisji 
sprawozdanie na temat równoważności 
tych środków względem środków 
określonych w ust. 1, 1a, 2 i 3 najpóźniej 
do dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa 
członkowskie przedkładają te 
sprawozdania co trzy lata. Sprawozdania 
mogą być zawarte w planach działań 
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dotyczących efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. 

dotyczących efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. 

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrole należy również przeprowadzać w odniesieniu do pomp cieplnych o znamionowej 
mocy użytecznej  ponad  5 kW (co obejmuje 99% pomp cieplnych), ponieważ rozwój 
techniczny pomp cieplnych jest bardzo szybki, a do ich skutecznego funkcjonowania 
wymagane są skomplikowane części (kompresory, czujniki, elektroniczne systemy kontroli i 
sterowania itd.).  Niniejsze przekształcenie ogranicza zakres kontroli do kotłów i systemów 
klimatyzacji, tym samym ograniczając skuteczność tych kontroli w odniesieniu do 
oszczędności energii.

Poprawka 405
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad  12 kW.  Przegląd
obejmuje ocenę sprawności  klimatyzacji i 
jej dobranie do wymagań dotyczących
chłodzenia budynku.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji. Przegląd  obejmuje ocenę 
sprawności  klimatyzacji i jej dobranie do 
wymagań dotyczących  chłodzenia 
budynku.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na efektywność energetyczną i higienę należy dokonywać regularnych przeglądów 
wszystkich systemów klimatyzacji.
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Poprawka 406
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad  12 kW. Przegląd
obejmuje ocenę sprawności  klimatyzacji i 
jej dobranie do wymagań dotyczących
chłodzenia budynku.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad 12 kW. Przegląd
obejmuje ocenę sprawności  klimatyzacji i 
jej dobranie do wymagań dotyczących
chłodzenia budynku. Państwa 
członkowskie mogą zawiesić te przeglądy 
w przypadku wprowadzenia 
elektronicznego systemu monitorowania i 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Elektroniczny system monitorowania i kontroli pomaga ocenić charakterystykę energetyczną 
urządzeń i instalacji zużywających energię elektryczną, tym samym ewentualnie eliminując 
konieczność dodatkowych przeglądów.

Poprawka 407
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad 12 kW. Przegląd
obejmuje ocenę sprawności  klimatyzacji i 
jej dobranie do wymagań dotyczących
chłodzenia budynku. 

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad 12 kW oraz 
odwracalnych pomp cieplnych o 
znamionowej mocy użytecznej  ponad  5 
kW. Przegląd  obejmuje ocenę sprawności
klimatyzacji i odwracalnych pomp 
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cieplnych oraz ich dobranie do wymagań 
dotyczących  chłodzenia budynku. 

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrole należy również przeprowadzać w odniesieniu do pomp cieplnych o znamionowej 
mocy użytecznej  ponad  5 kW (co obejmuje 99% pomp cieplnych), ponieważ rozwój 
techniczny pomp cieplnych jest bardzo szybki, a do ich skutecznego funkcjonowania 
wymagane są skomplikowane części (kompresory, czujniki, elektroniczne systemy kontroli i 
sterowania itd.).  Niniejsze przekształcenie ogranicza zakres kontroli do kotłów i systemów 
klimatyzacji, tym samym ograniczając skuteczność tych kontroli w odniesieniu do 
oszczędności energii.

Poprawka 408
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad  12 kW. Przegląd
obejmuje ocenę sprawności  klimatyzacji i 
jej dobranie do wymagań dotyczących
chłodzenia budynku.

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
niezbędne środki do wprowadzenia 
regularnych przeglądów  systemów 
klimatyzacji o użytecznej mocy
znamionowej ponad 12 kW oraz systemów 
wentylacji. Przegląd  obejmuje ocenę 
sprawności  klimatyzacji i jej dobranie do 
wymagań dotyczących  chłodzenia 
budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Mechaniczne systemy wentylacji stanowią często główne energochłonne instalacje 
w budynku.
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Poprawka 409
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą ustanowić 
inną częstotliwość przeglądów w 
zależności od rodzaju i znamionowej mocy 
użytecznej systemu klimatyzacji. Przy 
określaniu częstotliwości przeglądów 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
koszt przeglądu systemu klimatyzacji oraz 
szacowane oszczędności kosztów energii, 
które mogą być wynikiem przeglądu.

2.  Państwa członkowskie mogą ustanowić 
inną częstotliwość przeglądów w 
zależności od rodzaju i znamionowej mocy 
użytecznej systemu klimatyzacji lub 
odwracalnych pomp cieplnych. Przy 
określaniu częstotliwości przeglądów 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
koszt przeglądu systemu klimatyzacji lub 
odwracalnych pomp cieplnych oraz 
szacowane oszczędności kosztów energii, 
które mogą być wynikiem przeglądu.

Or. fr

Uzasadnienie

Kontrole należy również przeprowadzać w odniesieniu do pomp cieplnych o znamionowej 
mocy użytecznej  ponad  5 kW (co obejmuje 99% pomp cieplnych), ponieważ rozwój 
techniczny pomp cieplnych jest bardzo szybki, a do ich skutecznego funkcjonowania 
wymagane są skomplikowane części (kompresory, czujniki, elektroniczne systemy kontroli i 
sterowania itd.). Niniejsze przekształcenie ogranicza zakres kontroli do kotłów i systemów 
klimatyzacji, tym samym ograniczając skuteczność tych kontroli w odniesieniu do 
oszczędności energii.

Poprawka 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie systemy wentylacji –
niezależnie od mocy chłodzenia –
podlegają przeglądom obejmującym ocenę 
obiegu powietrza.
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Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na obecne wymogi system wentylacji będzie objęty przeglądem jedynie wtedy, gdy 
stanowi część systemu klimatyzacji. Prawie żadne systemy wentylacji w budynkach 
mieszkalnych nie są podłączone do systemu klimatyzacji. Aby zapobiec stratom energii w źle 
działających systemach wentylacji, należy zatem wprowadzić oddzielny szczególny przepis 
dotyczący przeglądów systemu wentylacji.

Poprawka 411
Britta Thomsen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustanawiając środki, o których mowa 
w ust. 1 i 2, państwa członkowskie, o ile 
jest to ekonomicznie i technicznie 
wykonalne, zapewniają zgodność 
przeprowadzanych przeglądów z 
przepisami dotyczącymi przeglądów 
wycieków ustanowionymi w 
rozporządzeniu (WE) 842/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Przeglądy wycieków w systemach klimatyzacji opisano już w rozporządzeniu (WE) 842/2006 
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Oznacza to, że przeglądy 
większości systemów klimatyzacji w budynkach są obecnie obowiązkowe. Określono już także 
częstotliwość przeglądów/kontroli w stosunku do ilości czynnika chłodniczego w układzie, 
związanego z wydajnością energetyczną oraz z emisjami fluorowanych gazów cieplarnianych. 
Regularne przeglądy określone w ust. 1 i 2 należy zatem dostosować do dotychczasowych 
przeglądów/kontroli określonych w rozporządzeniu (WE) 824/2006.
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Poprawka 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ustanawiając środki, o których mowa 
w ust. 1 i 2, państwa członkowskie, o ile 
jest to ekonomicznie i technicznie 
wykonalne, zapewniają zgodność 
przeprowadzanych przeglądów z 
przepisami dotyczącymi przeglądów 
systemów ogrzewania i innych systemów 
technicznych, o których mowa w art. 13 
niniejszej dyrektywy, oraz z przepisami 
dotyczącymi przeglądów wycieków
ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) 
842/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Przeglądy wycieków w systemach klimatyzacji opisano już w rozporządzeniu (WE) 842/2006 
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Należy do tego dostosować 
regularne przeglądy.

Poprawka 413
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 a
Przegląd innych systemów technicznych  

wykorzystujących energię
Państwa członkowskie mogą określać 
różne częstotliwości przeprowadzania 
przeglądów systemów technicznych 
wykorzystujących energię oprócz 
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ogrzewania i klimatyzacji, takich jak:
a) wentylacja mechaniczna;
b) wentylacja z odzyskiem ciepła;
c) inne urządzenia z odzyskiem ciepła;
d) systemy zużycia wody w zależności od 
rodzaju systemu.
Przy określaniu tych częstotliwości 
państwa członkowskie biorą pod uwagę 
koszty przeglądu systemu technicznego 
wykorzystującego energię oraz szacowane 
oszczędności kosztów energii, które mogą 
być wynikiem przeglądu.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje zapotrzebowanie na nowy artykuł promujący przeglądy wszystkich systemów 
technicznych wykorzystujących energię, nie tylko ogrzewania i klimatyzacji. Nowy artykuł 
może przyczynić się do zrealizowania ambicji Unii Europejskiej w zakresie zmniejszenia 
zużycia energii, a tym samym poprawy ogólnej charakterystyki energetycznej budynku.

Poprawka 414
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zalecenia, o których mowa w lit. b), 
dotyczą konkretnego systemu i zawierają 
przejrzyste informacje dotyczące ich 
opłacalności ekonomicznej. Ocena 
opłacalności ekonomicznej opiera się na 
szeregu standardowych warunków, takich 
jak ocena oszczędności energii oraz leżące 
u podstaw ceny energii i stopy procentowe 
dla inwestycji.

Zalecenia, o których mowa w lit. b), 
dotyczą konkretnego systemu i zawierają 
przejrzyste informacje dotyczące ich 
opłacalności ekonomicznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Chociaż włączenie zaleceń do sprawozdania z przeglądu jest bardzo mile widziane, wydaje 
się wątpliwe, czy od ekspertów przeprowadzających przeglądy można oczekiwać umiejętności 
obliczania oszczędności energii wynikających z realizacji środków na rzecz efektywności 
energetycznej lub stóp procentowych w przypadku niezbędnych inwestycji. Powinno zatem 
wystarczyć włączenie odniesienia w celu podania dalszych informacji na temat opłacalności 
zaleceń.

Poprawka 415
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zalecenia, o których mowa w lit. b), 
dotyczą konkretnego systemu i zawierają 
przejrzyste informacje dotyczące ich 
opłacalności ekonomicznej. Ocena 
opłacalności ekonomicznej opiera się na 
szeregu standardowych warunków, takich 
jak ocena oszczędności energii oraz leżące 
u podstaw ceny energii i stopy procentowe 
dla inwestycji.

Zalecenia, o których mowa w lit. b), 
dotyczą konkretnego systemu i zawierają 
przejrzyste informacje dotyczące ich 
opłacalności ekonomicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Zaproponowane przez Komisję oceny opłacalności ekonomicznej wychodzą poza ramy 
instrumentu „świadectwo charakterystyki energetycznej” i wiązałyby się ze znacznymi 
nakładami finansowymi, które spadłyby w postaci opłat na poszczególne osoby. Oceny 
opłacalności ekonomicznej muszą być zarezerwowane dla gruntownego doradztwa 
energetycznego opartego na zasadzie dobrowolności.
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Poprawka 416
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zalecenia, o których mowa w lit. b), 
dotyczą konkretnego systemu i zawierają 
przejrzyste informacje dotyczące ich 
opłacalności ekonomicznej. Ocena 
opłacalności ekonomicznej opiera się na 
szeregu standardowych warunków, takich 
jak ocena oszczędności energii oraz leżące 
u podstaw ceny energii i stopy procentowe 
dla inwestycji.

Zalecenia, o których mowa w lit. b), 
zawierają przejrzyste wskazówki dotyczące 
ich opłacalności ekonomicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Również w tym przypadku sprawozdania z przeglądu nie mogą stanowić lub zastępować 
doradztwa energetycznego.

Poprawka 417
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Inspektor przekazuje sprawozdanie z 
przeglądu właścicielowi lub najemcy 
budynku.

3. Inspektor przekazuje sprawozdanie z 
przeglądu właścicielowi systemu. W 
przypadku wspólnoty właścicieli 
sprawozdanie przekazywane jest 
wszystkim właścicielom.

Or. de

Uzasadnienie

Sprawozdania dotyczą systemów, które nie są własnością najemcy. Należy je dlatego 
przekazywać wyłącznie właścicielowi lub, w przypadku wspólnoty właścicieli, wszystkim 
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właścicielom.

Poprawka 418
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych i 
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 
własny rachunek , czy też są zatrudnieni w 
instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych ekspertów, 
niezależnie od tego, czy prowadzą oni 
działalność na własny rachunek, czy też są 
zatrudnieni w instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych.

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność.

Or. de

Uzasadnienie

Tworzenie dodatkowej procedury akredytacji w celu zdefiniowania osób uprawnionych do 
wydawania świadectw charakterystyki energetycznej pociągnęłoby za sobą znaczne 
obciążenia i zasoby, które nie byłyby wtedy dostępne dla faktycznych działań związanych z 
ochroną klimatu. Uzależnienie uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych od 
określonego poziomu fachowości, np. poświadczonego odpowiednim dyplomem zawodowym, 
jest wystarczające.

Poprawka 419
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby Państwa członkowskie zapewniają, aby 



PE421.190v01-00 42/86 AM\771248PL.doc

PL

wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków, przeglądy 
systemów ogrzewania i klimatyzacji były 
przeprowadzane w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych i 
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 
własny rachunek, czy też są zatrudnieni w 
instytucjach publicznych lub 
przedsiębiorstwach prywatnych.

wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej budynków, przeglądy 
systemów ogrzewania i klimatyzacji były 
przeprowadzane w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych i 
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 
własny rachunek, czy też są zatrudnieni w 
instytucjach publicznych lub 
przedsiębiorstwach prywatnych, również w 
tych będących właścicielami lub 
zarządcami certyfikowanych budynków.

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność.

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność.

Do roku 2010, na podstawie informacji 
uzyskanych od krajów członkowskich, 
oraz po zasięgnięciu opinii przedstawicieli 
stosownych sektorów zostaną opracowane 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
artykule 21, minimalne warunki i
wymagania odnoszące się do uznawania w 
poszczególnych krajach programów 
szkoleniowych i certyfikacji niezależnych 
ekspertów.
Na podstawie wymagań minimalnych, o 
których mowa powyżej, do roku 2011, 
państwa członkowskie opracują lub 
przyjmą własne warunki i wymagania 
odnoszące się do programów 
szkoleniowych i certyfikacji ekspertów.
Poszczególne państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję o przyjętych przez 
nie programach szkolenia i certyfikacji.
Państwa członkowskie uznają wzajemnie 
certyfikaty wydane w innych państwach 
członkowskich oraz nie ograniczają 
swobody świadczenia usług ani 
możliwości dowolnego ustanawiania przez 
poszczególne państwa członkowskie 
warunków certyfikacji.

Or. pl
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Uzasadnienie

Obecnie nie jest jasne, czy pracownicy jednostek będących właścicielami lub zarządcami 
certyfikowanych budynków, z odpowiednimi kwalifikacjami, mogą sporządzać charakterystyki 
energetyczne budynków stanowiących zasoby tych jednostek. Taka możliwość byłaby 
ułatwieniem i oszczędnością kosztów dla np. gminnych jednostek zarządzających zasobami 
lokalowymi. Przyjęcie zasady wzajemnego uznawania certyfikatów przez Kraje Członkowskie 
ułatwiswobodny przepływ profesjonalistów. Zasada ta zgodna jest z przepisami w 
Rozporządzeniu PE Nr 842/2006/WE z dnia 17 maja 2006r.

Poprawka 420
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych i 
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 
własny rachunek, czy też są zatrudnieni w 
instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych ekspertów, 
niezależnie od tego, czy prowadzą oni 
działalność na własny rachunek, czy też są 
zatrudnieni w instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych.

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja starała się już w przypadku dyrektywy w sprawie promowania odnawialnych źródeł 
energii o wprowadzenie akredytacji instalatorów, jednak bez powodzenia. Tym razem 
podejmuje ona nową próbę rozbudowania biurokracji w państwach członkowskich. Należy 
zapobiec tym staraniom. Krajowe systemy szkoleń stanowią dostateczną podstawę 
kwalifikacji.
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Poprawka 421
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych i 
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 
własny rachunek  , czy też są zatrudnieni w 
instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych .

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych lub
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 
własny rachunek, czy też są zatrudnieni w 
instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowy obowiązkowy system akredytacji doprowadziłby do zbędnej biurokracji 
i zwiększenia kosztów przy bardzo ograniczonych korzyściach. Ze względu na istniejące 
różnice między poszczególnymi krajowymi systemami kwalifikacji zawodowych państwa 
członkowskie wydają się być w najlepszej sytuacji, aby podjąć decyzję w sprawie rodzaju 
ekspertów uprawnionych do przeprowadzania certyfikacji charakterystyki energetycznej.

Poprawka 422
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych i 
akredytowanych ekspertów, niezależnie od 
tego, czy prowadzą oni działalność na 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
wydawanie świadectw charakterystyki 
energetycznej  budynków, przeglądy
systemów ogrzewania  i klimatyzacji były 
przeprowadzane w  sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych ekspertów, 
niezależnie od tego, czy prowadzą oni 
działalność na własny rachunek, czy też są 
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własny rachunek  , czy też są zatrudnieni w 
instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych .

zatrudnieni w instytucjach  publicznych lub 
przedsiębiorstwach  prywatnych.

Or. en

Uzasadnienie

Narzucenie systemu akredytacji może mieć negatywny wpływ na dostępność specjalistów i 
może wiązać się ze znaczną kwotą, którą w innej sytuacji można by zainwestować w inne 
środki ochrony klimatu. Przeprowadzanie oceny ekspertów na podstawie dyplomów i 
wykształcenia powinno być wystarczające.

Poprawka 423
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Narzucenie systemu akredytacji może mieć negatywny wpływ na dostępność specjalistów i 
może wiązać się ze znaczną kwotą, którą w innej sytuacji można by zainwestować w inne 
środki ochrony klimatu. Przeprowadzanie oceny ekspertów na podstawie dyplomów i 
wykształcenia powinno być wystarczające.

Poprawka 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność.

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność. Państwa 
członkowskie zapewniają wspólne 
uznawanie krajowych kwalifikacji i 
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akredytacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wzajemne uznawanie kwalifikacji i certyfikacji, jak również zharmonizowane programy 
nauczania i programy szkoleniowe zapewnią ekspertów wysokiej jakości, umożliwiając też 
swobodny przepływ i pełną mobilność świadczonych przez nich usług.

Poprawka 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają rejestr 
ekspertów i dopilnowują udostępniania 
tym ekspertom corocznych szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzenie rejestru gwarantuje profesjonalizm i fachową wiedzę certyfikatorów oraz 
rzetelność wyników.

Poprawka 426
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że 
eksperci akredytowani w celu 
prowadzenia certyfikacji i przeglądów nie 
są dopuszczeni do sprzedaży i dystrybucji 
energii.



AM\771248PL.doc 47/86 PE421.190v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Poprawka 427
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Niezależny system kontroli

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie niezależnego systemu 
kontroli świadectw charakterystyki 
energetycznej i sprawozdań z przeglądów 
systemów ogrzewania i klimatyzacji 
zgodnie z załącznikiem II.
2. Państwa członkowskie mogą delegować 
odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnych systemów kontroli.
W przypadku podjęcia takiej decyzji 
państwa członkowskie sprawdzają, czy 
niezależne systemy kontroli zostały 
wdrożone zgodnie z załącznikiem II.
3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
świadectwa charakterystyki energetycznej 
oraz sprawozdania z przeglądów, o 
których mowa w ust. 1, były rejestrowane 
lub udostępniane właściwym władzom lub 
organom, którym właściwe organy 
przekazały odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnych systemów kontroli, na ich 
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żądanie. 2002/91 (dostosowany)

Or. de

Uzasadnienie

Taki system kontroli pociągałby za sobą miliardowe koszty dla państw członkowskich, co 
absolutnie nie byłoby proporcjonalne do korzyści płynących z tego systemu. Nasuwa to 
wątpliwości, czy taki system jest konieczny i tym samym, czy może być wprowadzony.

Poprawka 428
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Niezależny system kontroli

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie niezależnego systemu 
kontroli świadectw charakterystyki 
energetycznej i sprawozdań z przeglądów 
systemów ogrzewania i klimatyzacji 
zgodnie z załącznikiem II.
2. Państwa członkowskie mogą delegować 
odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnych systemów kontroli.
W przypadku podjęcia takiej decyzji 
państwa członkowskie sprawdzają, czy 
niezależne systemy kontroli zostały 
wdrożone zgodnie z załącznikiem II.
3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
świadectwa charakterystyki energetycznej 
oraz sprawozdania z przeglądów, o 
których mowa w ust. 1, były rejestrowane 
lub udostępniane właściwym władzom lub 
organom, którym właściwe organy 
przekazały odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnych systemów kontroli, na ich 
żądanie. 2002/91 (dostosowany)
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Or. de

Uzasadnienie

Wymóg utworzenia, dodatkowo do przeprowadzanych przeglądów i wydawania świadectw 
charakterystyki energetycznej, niezależnego systemu kontroli nakłada dodatkowe obciążenia 
biurokratyczne, które wydają się nieproporcjonalne. Taki system kontroli wiązałby zasoby, 
które powinny raczej być inwestowane w faktyczne działania dotyczące oszczędności energii, 
zamiast być marnowane na tworzenie nowych procedur administracyjnych.

Poprawka 429
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie niezależnego systemu 
kontroli świadectw charakterystyki 
energetycznej i sprawozdań z przeglądów 
systemów ogrzewania i klimatyzacji 
zgodnie z załącznikiem II.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
ustanowienie niezależnego systemu 
kontroli świadectw charakterystyki 
energetycznej i sprawozdań z przeglądów 
systemów ogrzewania i klimatyzacji
zgodnie z załącznikiem II. Państwa 
członkowskie ustanawiają dzielone 
mechanizmy egzekwowania prawa w 
przypadku organizacji, które są 
odpowiedzialne za egzekwowanie 
świadectw charakterystyki energetycznej 
oraz sprawozdań z przeglądu systemów 
ogrzewania i klimatyzacji.

Or. en

Uzasadnienie

Dzielone mechanizmy egzekwowania prawa (w przypadku organizacji, np. władz lokalnych, 
które są odpowiedzialne za egzekwowanie świadectw charakterystyki energetycznej 
i sprawozdań z przeglądu systemów ogrzewania/klimatyzacji) mają zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego wdrażania dyrektywy i zapobiegania nieuniknionym konfliktom interesów, gdy 
dana organizacja może być zobowiązana do wydania zawiadomienia o karze przeciwko sobie 
samej. 
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Poprawka 430
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) metodologii oceny charakterystyki 
energetycznej budynków w oparciu o 
zużycie energii pierwotnej i emisje 
dwutlenku węgla;

(a) metodologii oceny charakterystyki 
energetycznej budynków w oparciu o 
zużycie energii pierwotnej, w tym 
wskaźnik numeryczny emisji dwutlenku 
węgla uwzględniający zużycie energii 
pierwotnej;

Or. fr

Uzasadnienie

Przy określaniu norm energetycznych państwa członkowskie powinny uwzględniać zużycie 
energii pierwotnej, ponieważ tylko na tej podstawie mogą zmierzyć rzeczywisty wpływ swych 
wyborów energetycznych na środowisko. Należy również koniecznie udostępnić konsumentom 
wskaźnik odzwierciedlający emisje dwutlenku węgla wynikające z ich wyborów 
energetycznych, bazujący na zużyciu energii pierwotnej, w szczególności w przypadku 
budynków, w których wybory energetyczne mają długoterminowe skutki.

Poprawka 431
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) metodologii oceny charakterystyki 
energetycznej budynków w oparciu o 
zużycie energii pierwotnej i emisje 
dwutlenku węgla;

a) metodologii oceny charakterystyki 
energetycznej budynków w oparciu o 
końcowe zużycie energii;

Or. de

Uzasadnienie

Dla użytkownika zasadnicze znaczenie ma nie zużycie energii pierwotnej, ale końcowe zużycie 
energii – tylko to zużycie może on odczytać z licznika, nie ma przy tym znaczenia, czy energia 
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elektryczna pochodzi na przykład z odnawialnych źródeł, czy też z elektrowni jądrowej. To 
samo dotyczy gazu ziemnego, który można produkować z odpadów. Ponadto dyrektywa 
dotyczy charakterystyki energetycznej budynków, a nie emisji dwutlenku węgla, które 
zdecydowanie zależą również od kombinacji źródeł energii.

Poprawka 432
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują
niezbędne środki celem informowania 
właścicieli lub najemców  budynków lub 
ich części  odnośnie do różnych metod i 
praktyk służących poprawie 
charakterystyki energetycznej.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji
językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 433
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują
niezbędne środki celem informowania 
właścicieli lub najemców  budynków lub 
ich części  odnośnie do różnych metod i 
praktyk służących poprawie 
charakterystyki energetycznej.

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 434
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają 
właścicielom i najemcom budynków w 
szczególności informacje o świadectwach 
charakterystyki energetycznej i 
sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu 
one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku 
oraz o średnio- i długoterminowych 
konsekwencjach finansowych niepodjęcia 
żadnego działania w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku. 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej. 

Poprawka 435
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają 
właścicielom i najemcom budynków w 
szczególności informacje o świadectwach 
charakterystyki energetycznej i 
sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu 

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.



AM\771248PL.doc 53/86 PE421.190v01-00

PL

one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku 
oraz o średnio- i długoterminowych 
konsekwencjach finansowych niepodjęcia 
żadnego działania w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają 
właścicielom i najemcom budynków w 
szczególności informacje o świadectwach 
charakterystyki energetycznej i 
sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu 
one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku 
oraz o średnio- i długoterminowych 
konsekwencjach finansowych niepodjęcia 
żadnego działania w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku. 

Państwa członkowskie dostarczają 
właścicielom i najemcom budynków w 
szczególności informacji o świadectwach 
charakterystyki energetycznej i 
sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu 
one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku 
oraz o średnio- i długoterminowych 
konsekwencjach finansowych niepodjęcia 
żadnego działania, a także o dostępnych 
instrumentach finansowych w celu 
poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku. Kampanie informacyjne 
powinny zachęcać właścicieli i najemców 
budynków do przestrzegania minimalnych 
norm oraz podejmowania działań 
wykraczających poza te normy.

Or. en
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Uzasadnienie

Kampanie informacyjne powinny przedstawiać strategiczne cele Unii Europejskiej związane z 
poprawą efektywności energetycznej i środkami na rzecz wspierania władz publicznych, a 
także przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w zakresie poprawy charakterystyki 
energetycznej budynków.

Poprawka 437
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dostarczają 
właścicielom i najemcom budynków w 
szczególności informacje o świadectwach 
charakterystyki energetycznej i 
sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu 
one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku 
oraz o średnio- i długoterminowych 
konsekwencjach finansowych niepodjęcia 
żadnego działania w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku.

Państwa członkowskie dostarczają 
właścicielom i najemcom budynków w 
szczególności informacje o świadectwach 
charakterystyki energetycznej i 
sprawozdaniach z przeglądu, o tym, czemu 
one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych 
ekonomicznie sposobach poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku 
oraz o średnio- i długoterminowych 
konsekwencjach finansowych niepodjęcia 
żadnego działania w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej budynku. 
Państwa członkowskie zapewniają udział 
władz lokalnych i regionalnych w 
opracowywaniu programów dotyczących 
informacji, podnoszenia świadomości, 
orientacji i szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na kompetencje władz lokalnych i regionalnych jako planistów i właścicieli 
budynków oraz ich bliski kontakt z obywatelami państwa członkowskie powinny zasięgać 
opinii tych władz przy opracowywaniu programów dotyczących informacji, podnoszenia 
świadomości, orientacji i szkoleń.
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Poprawka 438
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściciele i najemcy budynków 
handlowych zobowiązani są do wymiany 
informacji dotyczących faktycznego 
zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ na charakterystykę energetyczną wpływa znacząco sposób wykorzystywania 
budynku oraz wybory energetyczne najemców, zarówno właściciele, jak i najemcy muszą mieć 
dostęp do informacji na temat poprawy efektywności energetycznej.  Właściciele i najemcy 
budynków handlowych powinni być również zobowiązani do wymiany informacji na temat 
faktycznego wykorzystania budynku lub jego części w celu zapewnienia dostępności 
wszystkich danych potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących 
niezbędnych ulepszeń.

Poprawka 439
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściciele i najemcy budynków 
handlowych zobowiązani są do wymiany 
informacji dotyczących faktycznego 
zużycia wykorzystywanej energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ na charakterystykę energetyczną wpływa znacząco sposób wykorzystywania 
budynku oraz wybory energetyczne najemców, zarówno właściciele, jak i najemcy muszą mieć 
dostęp do informacji na temat poprawy efektywności energetycznej.  Właściciele i najemcy 
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budynków handlowych powinni być również zobowiązani do wymiany informacji na temat 
faktycznego wykorzystania budynku lub jego części w celu zapewnienia dostępności 
wszystkich danych potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji dotyczących 
niezbędnych ulepszeń.

Poprawka 440
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie informują 
właścicieli lub najemców o zachętach 
finansowych mających na celu poprawę 
charakterystyki energetycznej budynków.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
informacje dotyczące:
a) systemów wsparcia na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym na 
rzecz promocji efektywności energetycznej 
i wykorzystywania w budynkach energii ze 
źródeł odnawialnych;
b) udziału energii ze źródeł odnawialnych 
wykorzystywanej w sektorze budynków na 
poziomie krajowym i regionalnym, łącznie 
z konkretnymi informacjami na temat 
tego, czy energia ze źródeł odnawialnych 
produkowana jest przez znajdujące się na 
danym terenie urządzenia, lokalne 
systemy ogrzewania i chłodzenia, czy też 
pochodzi z kogeneracji.
Informacje te włączane są do planów 
działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy (WE) 2006/32.

Or. en
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Poprawka 441
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie angażują władze 
lokalne i zasięgają ich opinii na wczesnym 
etapie opracowywania programów 
dotyczących informacji i podnoszenia 
świadomości.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy tego przekształcenia wpływają na wiele sposobów na władze lokalne, biorąc pod 
uwagę zarówno ich odpowiedzialność za planowanie, jak i ich rolę jako właścicieli 
i zarządców szerokiego i różnorodnego zakresu nieruchomości, w tym społecznych zasobów 
mieszkaniowych. Bliskie kontakty lokalnego rządu z obywatelami wyznacza mu też kluczową 
rolę w dostarczaniu lokatorom i właścicielom informacji i zachęt do poprawy charakterystyki 
energetycznej ich budynku, a także do zmiany ich zachowania w zakresie zużycia energii.

Poprawka 442
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają udział 
władz lokalnych i regionalnych w 
opracowywaniu programów dotyczących 
informacji, podnoszenia świadomości, 
orientacji i szkoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na kompetencje władz lokalnych i regionalnych jako planistów i właścicieli 
budynków oraz ich bliski kontakt z obywatelami państwa członkowskie powinny zasięgać 
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opinii tych władz przy opracowywaniu programów dotyczących informacji, podnoszenia 
świadomości, orientacji i szkoleń.

Poprawka 443
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 2 – 17, 19 i 22 oraz załączników 
I i II do niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2012 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
przepisów niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 2, 3, 9, 10 – 12, 16, 17, 
19 i 22, najpóźniej od dnia 31 grudnia 
2010 r.
Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 4 – 8, 13 – 15 i 17, w 
odniesieniu do budynków zajmowanych 
przez władze publiczne – najpóźniej od 
dnia 31 grudnia 2010 r., a w odniesieniu 
do innych budynków – najpóźniej od dnia 
31 stycznia 2012 r.
Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Przepisy te zawierają także wskazanie, że 
w istniejących przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odniesienia do dyrektywy uchylonej 
niniejszą dyrektywą należy odczytywać 
jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. 
Metody dokonywania takiego odniesienia i 
formułowania takiego wskazania określane 
są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Przepisy te zawierają także wskazanie, że 
w istniejących przepisach ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odniesienia do dyrektywy uchylonej 
niniejszą dyrektywą należy odczytywać 
jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. 
Metody dokonywania takiego odniesienia i 
formułowania takiego wskazania określane 
są przez państwa członkowskie.
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Or. de

Uzasadnienie

Terminy transpozycji przekształconej dyrektywy są bardzo ambitne. To przekształcenie 
odbywa się zanim jeszcze cele starej dyrektywy zostały wdrożone we wszystkich państwach 
członkowskich i ich efekty mogły być widoczne. Należy dlatego wydłużyć terminy transpozycji. 
Jednolity termin transpozycji przyczynia się ponadto do zrozumiałości i przejrzystości nowych 
uregulowań.

Poprawka 444
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2010 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 2 – 17, 19 i 22 oraz załączników 
I i II do niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą i 
opublikują najpóźniej do dnia 31 grudnia 
2012 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
artykułów 2 – 17, 19 i 22 oraz załączników 
I i II do niniejszej dyrektywy. 
Niezwłocznie przekażą one Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne przepisy dyrektywy zostały niedawno wprowadzone do prawa krajowego w wielu 
państwach członkowskich UE, stając się już wyzwaniem dla władz lokalnych i regionalnych. 
Termin harmonizacji i wdrożenia umożliwi więcej czasu na opracowanie spójnych rozwiązań 
i lepsze dostosowanie się do sytuacji w terenie. Skuteczna realizacja celów dyrektywy ma 
pierwszeństwo przed szybkością jej wdrażania.



PE421.190v01-00 60/86 AM\771248PL.doc

PL

Poprawka 445
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 2, 3, 9, 10 – 12, 16, 17, 
19 i 22, najpóźniej od dnia 31 grudnia 
2010 r.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Obecne przepisy dyrektywy zostały niedawno wprowadzone do prawa krajowego w wielu 
państwach członkowskich UE, stając się już wyzwaniem dla władz lokalnych i regionalnych. 
Termin harmonizacji i wdrożenia umożliwi więcej czasu na opracowanie spójnych rozwiązań 
i lepsze dostosowanie się do sytuacji w terenie. Skuteczna realizacja celów dyrektywy ma 
pierwszeństwo przed szybkością jej wdrażania.

Poprawka 446
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 2, 3, 9, 10 – 12, 16, 17, 
19 i 22, najpóźniej od dnia 31 grudnia 2010 
r.

Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 2, 3, 9, 16, 17, 19 i 22, 
najpóźniej od dnia 31 grudnia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia bardziej realistyczny harmonogram wdrożenia i przewiduje 
więcej czasu na właściwe zaplanowanie finansów oraz na przeszkolenie wystarczającej liczby 
niezależnych i akredytowanych osób przeprowadzających ocenę energetyczną. Ponadto –
biorąc pod uwagę obecny brak w niektórych państwach członkowskich akredytowanych 
inspektorów, jak również ambitny rozszerzony zakres dyrektywy – potrzebne jest 
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zabezpieczenie umożliwiające niewielkie przedłużenie terminu wdrożenia, w przypadku gdy 
istnieją dowody, że wynika to z niedoboru niezależnych akredytowanych osób 
przeprowadzających ocenę energetyczną.

Poprawka 447
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 10 – 12, najpóźniej od 
dnia 31 grudnia 2012 r.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia bardziej realistyczny harmonogram wdrożenia i przewiduje 
więcej czasu na właściwe zaplanowanie finansów oraz na przeszkolenie wystarczającej liczby 
niezależnych i akredytowanych osób przeprowadzających ocenę energetyczną. Ponadto –
biorąc pod uwagę obecny brak w niektórych państwach członkowskich akredytowanych 
inspektorów, jak również ambitny rozszerzony zakres dyrektywy – potrzebne jest 
zabezpieczenie umożliwiające niewielkie przedłużenie terminu wdrożenia, w przypadku gdy 
istnieją dowody, że wynika to z niedoboru niezależnych akredytowanych osób 
przeprowadzających ocenę energetyczną.

Poprawka 448
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stosują przepisy, 
które dotyczą art. 4 – 8, 13 – 15 i 17, w 
odniesieniu do budynków zajmowanych 
przez władze publiczne – najpóźniej od 
dnia 31 grudnia 2010 r., a w odniesieniu 
do innych budynków – najpóźniej od dnia 
31 stycznia 2012 r.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Obecne przepisy dyrektywy zostały niedawno wprowadzone do prawa krajowego w wielu 
państwach członkowskich UE, stając się już wyzwaniem dla władz lokalnych i regionalnych. 
Termin harmonizacji i wdrożenia umożliwi więcej czasu na opracowanie spójnych rozwiązań 
i lepsze dostosowanie się do sytuacji w terenie. Skuteczna realizacja celów dyrektywy ma 
pierwszeństwo przed szybkością jej wdrażania.

Poprawka 449
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku braku wykwalifikowanych 
lub akredytowanych ekspertów państwa 
członkowskie mogą dysponować 
dodatkowym dwuletnim okresem 
przeznaczonym na pełne zastosowanie 
przepisów art. 10 – 15. Przy stosowaniu 
tego przepisu państwa członkowskie 
powiadamiają Komisję, przedkładając 
odpowiednie uzasadnienie oraz 
harmonogram dotyczący dalszego 
wdrażania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uwzględnia bardziej realistyczny harmonogram wdrożenia i przewiduje 
więcej czasu na właściwe zaplanowanie finansów oraz na przeszkolenie wystarczającej liczby 
niezależnych i akredytowanych osób przeprowadzających ocenę energetyczną. Ponadto –
biorąc pod uwagę obecny brak w niektórych państwach członkowskich akredytowanych 
inspektorów, jak również ambitny rozszerzony zakres dyrektywy – potrzebne jest 
zabezpieczenie umożliwiające niewielkie przedłużenie terminu wdrożenia, w przypadku gdy 
istnieją dowody, że wynika to z niedoboru niezależnych akredytowanych osób 
przeprowadzających ocenę energetyczną.
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Poprawka 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Charakterystykę energetyczną budynku 
określa się na podstawie obliczonej lub 
faktycznej ilości energii, którą zużywa się 
rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb 
związanych jego typowym użytkowaniem, 
i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na 
energię do celów ogrzewania i chłodzenia 
(energię potrzebną, aby uniknąć 
przegrzania) w celu utrzymania 
przewidzianych warunków termicznych 
budynku.

1. Charakterystykę energetyczną budynku 
określa się na podstawie obliczonej lub 
faktycznej ilości energii, którą zużywa się 
rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb 
związanych jego typowym użytkowaniem, 
i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na 
energię do celów ogrzewania i chłodzenia 
(energię potrzebną, aby uniknąć 
przegrzania) w celu utrzymania 
przewidzianych warunków termicznych 
budynku. W stosownych przypadkach 
zużycie jest równoważone energią 
wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii 
na miejscu.

Or. en

Uzasadnienie

Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków powinna uwzględniać nową 
generację budynków, w szczególności potencjał samowystarczalności w budynkach, które 
będą zarówno produkować energię, jak i ją zużywać. Ogólne ramy obliczeń powinny zatem 
uwzględniać jednocześnie zużycie oraz produkcję wewnętrzną.

Poprawka 451
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Charakterystykę energetyczną budynku 
określa się na podstawie obliczonej lub 
faktycznej ilości energii, którą zużywa się 
rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb 
związanych z jego typowym
użytkowaniem, i odzwierciedla ona 

1. Charakterystykę energetyczną budynku 
określa się na podstawie obliczonej lub 
faktycznej ilości energii pierwotnej, którą 
zużywa się rocznie w celu spełnienia 
różnych potrzeb związanych z jego 
zwyczajowym użytkowaniem, i 
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zapotrzebowanie na energię do celów 
ogrzewania i chłodzenia (energię 
potrzebną, aby uniknąć przegrzania) w celu 
utrzymania przewidzianych warunków 
termicznych budynku.

odzwierciedla ona zapotrzebowanie na 
energię do celów ogrzewania i chłodzenia 
(energię potrzebną, aby uniknąć 
przegrzania) w celu utrzymania 
przewidzianych warunków termicznych 
budynku.

Or. de

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest promowanie budynków z niskim zużyciem energii pierwotnej. Powinno 
to znaleźć odzwierciedlenie w niniejszej poprawce.

Poprawka 452
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona wskaźnik numeryczny emisji 
dwutlenku węgla i zużycia energii 
pierwotnej. 

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty na 
podstawie zużycia energii pierwotnej i 
zawiera ona wskaźnik numeryczny emisji 
dwutlenku węgla uwzględniający zużycie
energii pierwotnej. 

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie. 

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie. 

Wskaźnik numeryczny emisji dwutlenku 
węgla powinien być obliczany z 
uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla, 
które powstają lub zanikają w zależności 
od wzrostu lub zmniejszenia zużycia 
energii pierwotnej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Przy określaniu norm energetycznych państwa członkowskie powinny uwzględniać zużycie 
energii pierwotnej, ponieważ tylko na tej podstawie mogą zmierzyć rzeczywisty wpływ swych 
wyborów energetycznych na środowisko. Należy również koniecznie udostępnić konsumentom 
wskaźnik odzwierciedlający emisje dwutlenku węgla wynikające z ich wyborów 
energetycznych, bazujący na zużyciu energii pierwotnej, w szczególności w przypadku 
budynków, w których wybory energetyczne mają długoterminowe skutki. 

Poprawka 453
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona wskaźnik numeryczny emisji 
dwutlenku węgla i zużycia energii 
pierwotnej.

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona wskaźnik numeryczny zużycia energii 
pierwotnej, wyrażony w kWh/m2 na rok.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie oraz odnośne 
wspólnotowe przepisy, łącznie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
2009/... w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości i porównywalności należy ustalić wspólną jednostkę 
charakterystyki energetycznej budynku, wyrażoną w zapotrzebowaniu na energię pierwotną. 
Jedyną jednostką podającą takie rzetelne informacje jest kWh/m2 na rok. Trzeba brać 
ponadto pod uwagę metody obliczeń określone w przepisach prawnych UE. Niedawno 
przyjęta dyrektywa w sprawie energii odnawialnej stanowi wyraźną wskazówkę przy 
obliczaniu na przykład ilości netto energii ze źródeł odnawialnych przekazywanej przez 
pompy cieplne.
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Poprawka 454
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 2 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona wskaźnik numeryczny emisji 
dwutlenku węgla i zużycia energii 
pierwotnej.

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona końcowe zużycie energii.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków opiera się na 
normach europejskich.

Or. de

Uzasadnienie

Dla użytkownika ważne jest końcowe zużycie energii – tylko to zużycie może on odczytać z 
licznika, nie ma przy tym znaczenia, czy energia elektryczna pochodzi na przykład z 
odnawialnych źródeł, czy też z elektrowni jądrowej. To samo dotyczy gazu ziemnego. Ponadto 
dyrektywa dotyczy charakterystyki energetycznej budynków, a nie emisji dwutlenku węgla, 
które zdecydowanie zależą również od kombinacji źródeł energii. Ponadto uwzględnienie 
faktycznej charakterystyki cieplnej pociągnęłoby za sobą skomplikowaną i tym samym 
nieproporcjonalną inspekcję budynków.

Poprawka 455
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona wskaźnik numeryczny emisji 
dwutlenku węgla i zużycia energii 
pierwotnej.

2. Charakterystykę energetyczną budynku 
wyraża się w sposób przejrzysty i zawiera 
ona wskaźnik numeryczny emisji 
dwutlenku węgla i zużycia energii 
pierwotnej. Ustala się przy tym granice 
systemu w celu określenia różnicy 
pomiędzy obliczonym końcowym zużyciem 
energii, a faktycznym końcowym zużyciem 
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energii.

Or. de

Uzasadnienie

Powinno się ustalić wyraźne granice systemu w celu uwidocznienia różnic pomiędzy 
obliczonymi wartościami energetycznymi i wartościami energetycznymi odczytywanymi z 
licznika.

Poprawka 456
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy ocenie charakterystyki energetycznej 
wykorzystania energii elektrycznej w 
budynku we współczynniku 
przeliczeniowym z energii końcowej na 
pierwotną uwzględnia się roczną średnią 
ważoną odpowiedniej mieszanki paliw 
używanych do produkcji energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka eliminuje ryzyko zmiany charakterystyki energetycznej budynku 
wskutek zwykłej zmiany dostawcy energii elektrycznej. W rzeczywistości sprawność 
wytwarzania energii elektrycznej jest zróżnicowana w zależności od stosowanego paliwa i 
wykorzystywanej technologii.
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Poprawka 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków stanowi 
pojedynczą normę europejską.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta gwarantuje skuteczne rozliczanie i stosowanie norm europejskich.

Poprawka 458
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków musi zostać 
ujednolicona na szczeblu europejskim.

Or. it

Uzasadnienie

Metodologia obliczania powinna być taka sama w całej Wspólnocie.
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Poprawka 459
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia
normy europejskie.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków wykorzystuje 
zharmonizowane 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 its 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.

Poprawka 460
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków uwzględnia 
normy europejskie.

Metodologia obliczania charakterystyki 
energetycznej budynków wykorzystuje 
normy europejskie.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna dla całej UE metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynków 
doprowadziłaby do większej harmonizacji w sektorze budownictwa. Niniejsza propozycja 
umożliwiłaby poszczególnym państwom członkowskim opracowanie i wykorzystywanie 
własnej metodologii obliczeniowej. Należy zagwarantować porównywalność charakterystyki 
energetycznej budynków w całej UE. Opracowano już istniejące normy europejskie (CEN, 
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czyli Europejskiego Komitetu Normalizacji) dotyczące efektywności energetycznej. Wspólna 
dla wszystkich państw członkowskich, wiążąca metodologia obliczeniowa powinna bazować 
na tych normach, co umożliwiłoby faktyczną ogólnoeuropejską harmonizację.

Poprawka 461
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) następującej faktycznej charakterystyki 
cieplnej budynku, w tym jego ścian 
wewnętrznych:

a) następującej ogólnej charakterystyki 
cieplnej budynku, w tym jego ścian 
wewnętrznych:

Or. de

Uzasadnienie

Dla użytkownika ważne jest końcowe zużycie energii – tylko to zużycie może on odczytać z 
licznika, nie ma przy tym znaczenia, czy energia elektryczna pochodzi na przykład z 
odnawialnych źródeł, czy też z elektrowni jądrowej. To samo dotyczy gazu ziemnego. Ponadto 
dyrektywa dotyczy charakterystyki energetycznej budynków, a nie emisji dwutlenku węgla, 
które zdecydowanie zależą również od kombinacji źródeł energii. Ponadto uwzględnienie 
faktycznej charakterystyki cieplnej pociągnęłoby za sobą skomplikowaną i tym samym 
nieproporcjonalną inspekcję budynków.

Poprawka 462
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera a) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) izolacja; ii) systemy izolacji;

Or. fr

Uzasadnienie

System izolacji jako całość decyduje o rzeczywistej charakterystyce termicznej budynku. O ile 
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systemy izolacji zostaną określone w art. 2, należy zastosować również w tym miejscu ową 
terminologią, która obejmuje również mostki cieplne.

Poprawka 463
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera a) – punkt ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) izolacja; (ii) izolacja; osiągnięta przy użyciu 
dostępnych materiałów o najniższym 
przewodnictwie cieplnym;

Or. en

Uzasadnienie

Techniki izolacyjne są kluczowym elementem przy określenia charakterystyki energetycznej 
budynków. Przy ustalaniu celów w zakresie charakterystyki energetycznej budynków państwa 
członkowskie biorą pod uwagę wartość izolacyjną najskuteczniejszych pianek izolacyjnych 
dostępnych na rynku.

Poprawka 464
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera a) - punkt v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) mostki cieplne; skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

System izolacji jako całość decyduje o rzeczywistej charakterystyce termicznej budynku. O ile 
systemy izolacji zostaną określone w art. 2, należy zastosować również w tym miejscu ową 
terminologią, która obejmuje również mostki cieplne.
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Poprawka 465
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) instalacji  klimatyzacyjnej; (c) instalacji  klimatyzacyjnej, w tym 
systemów chłodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Przy obliczaniu charakterystyki energetycznej budynków ważne jest uwzględnienie 
wzajemnego oddziaływania systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Na przykład 
systemy obejmujące mechanizmy odzysku ciepła mogą przyczyniać się do efektywniejszego 
wykorzystania energii. Ciepło usuwane z jednego pomieszczenia podczas chłodzenia może być 
na przykład wykorzystywane do ogrzewania innego pomieszczenia. Wymiana ciepła może też 
zachodzić między powietrzem wchodzącym i wychodzącym dzięki wykorzystaniu wentylacji z 
odzyskiem ciepła, co zmniejszy zużycie energii przez system chłodzenia lub ogrzewania. 
Odpowiednia kontrola stref może również przyczynić się do oszczędności energii przy 
ogrzewaniu lub chłodzeniu przestrzeni.

Poprawka 466
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wbudowanej instalacji oświetleniowej 
(głównie w  sektorze niemieszkalnym);

(e) wbudowanej instalacji oświetleniowej; 

Or. en

Uzasadnienie

Treść załącznika należy zawęzić, aby uniknąć jego indywidualnych interpretacji.
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Poprawka 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wbudowanej instalacji oświetleniowej 
(głównie w  sektorze niemieszkalnym);

e) wbudowanych systemów 
oświetleniowych określonych w projekcie 
oświetlenia z uwzględnieniem 
odpowiednich poziomów oświetlenia w 
przypadku funkcji wykonywanych na 
poziomie pomieszczenia, obecności osób, 
dostępności odpowiedniego poziomu 
światła naturalnego, elastycznego 
przyjęcia poziomów światła 
uwzględniających różnice funkcji oraz to, 
czy dana instalacja przeznaczona jest dla 
sektora niemieszkalnego, czy też sektora 
mieszkalnego;   

Or. en

Poprawka 468
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) wbudowanej instalacji oświetleniowej 
(głównie w  sektorze niemieszkalnym);

(e) wbudowanej instalacji oświetleniowej;

Or. en

Uzasadnienie

Treść załącznika należy zawęzić, aby uniknąć jego indywidualnych interpretacji.
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Poprawka 469
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) wszelkich wzajemnych oddziaływań 
(b), (c) i (d), łącznie z odzyskiem ciepła.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obliczaniu charakterystyki energetycznej budynków ważne jest uwzględnienie 
wzajemnego oddziaływania systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Na przykład 
systemy obejmujące mechanizmy odzysku ciepła mogą przyczyniać się do efektywniejszego 
wykorzystania energii. Ciepło usuwane z jednego pomieszczenia podczas chłodzenia może być 
na przykład wykorzystywane do ogrzewania innego pomieszczenia. Wymiana ciepła może też 
zachodzić między powietrzem wchodzącym i wychodzącym dzięki wykorzystaniu wentylacji z 
odzyskiem ciepła, co zmniejszy zużycie energii przez system chłodzenia lub ogrzewania. 
Odpowiednia kontrola stref może również przyczynić się do oszczędności energii przy 
ogrzewaniu lub chłodzeniu przestrzeni.

Poprawka 470
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 4 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) odzysk ciepła;

Or. en

Uzasadnienie

Przy obliczaniu charakterystyki energetycznej budynków ważne jest uwzględnienie 
wzajemnego oddziaływania systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Na przykład 
systemy obejmujące mechanizmy odzysku ciepła mogą przyczyniać się do efektywniejszego 
wykorzystania energii. Ciepło usuwane z jednego pomieszczenia podczas chłodzenia może być 
na przykład wykorzystywane do ogrzewania innego pomieszczenia. Wymiana ciepła może też 
zachodzić między powietrzem wchodzącym i wychodzącym dzięki wykorzystaniu wentylacji z 
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odzyskiem ciepła, co zmniejszy zużycie energii przez system chłodzenia lub ogrzewania. 
Odpowiednia kontrola stref może również przyczynić się do oszczędności energii przy 
ogrzewaniu lub chłodzeniu przestrzeni.

Poprawka 471
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 4 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) kontrola stref;

Or. en

Uzasadnienie

Przy obliczaniu charakterystyki energetycznej budynków ważne jest uwzględnienie 
wzajemnego oddziaływania systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Na przykład 
systemy obejmujące mechanizmy odzysku ciepła mogą przyczyniać się do efektywniejszego 
wykorzystania energii. Ciepło usuwane z jednego pomieszczenia podczas chłodzenia może być 
na przykład wykorzystywane do ogrzewania innego pomieszczenia. Wymiana ciepła może też 
zachodzić między powietrzem wchodzącym i wychodzącym dzięki wykorzystaniu wentylacji z 
odzyskiem ciepła, co zmniejszy zużycie energii przez system chłodzenia lub ogrzewania. 
Odpowiednia kontrola stref może również przyczynić się do oszczędności energii przy 
ogrzewaniu lub chłodzeniu przestrzeni.

Poprawka 472
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) budynki usług handlu hurtowego i 
detalicznego;

(h) centra handlowe i budynki handlu 
detalicznego;

Or. en
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Uzasadnienie

Termin „budynki usług handlu hurtowego i detalicznego” określa zbyt szeroką kategorię, 
gdyż obejmowałby on centra logistyczne, wolnostojące składy, budynki centrów handlowych 
oraz budynki wykorzystywane do mieszanych zastosowań handlowych, przy czym wszystkie 
one są nietypowe z punktu widzenia potrzeb energetycznych.

Poprawka 473
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) budynki usług handlu hurtowego i 
detalicznego;

(h) centra handlowe i budynki handlu 
detalicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „budynki usług handlu hurtowego i detalicznego” określa zbyt szeroką kategorię, 
gdyż obejmowałby on centra logistyczne, wolnostojące składy, budynki centrów handlowych 
oraz budynki wykorzystywane do mieszanych zastosowań handlowych, przy czym wszystkie 
one są nietypowe z punktu widzenia potrzeb energetycznych.

Poprawka 474
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) budynki związane z handlem 
hurtowym i logistyką;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „budynki usług handlu hurtowego i detalicznego” określa zbyt szeroką kategorię, 
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gdyż obejmowałby on centra logistyczne, wolnostojące składy, budynki centrów handlowych 
oraz budynki wykorzystywane do mieszanych zastosowań handlowych, przy czym wszystkie 
one są nietypowe z punktu widzenia potrzeb energetycznych.

Poprawka 475
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) budynki związane z handlem 
hurtowym i logistyką;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „budynki usług handlu hurtowego i detalicznego” określa zbyt szeroką kategorię, 
gdyż obejmowałby on centra logistyczne, wolnostojące składy, budynki centrów handlowych 
oraz budynki wykorzystywane do mieszanych zastosowań handlowych, przy czym wszystkie 
one są nietypowe z punktu widzenia potrzeb energetycznych.

Poprawka 476
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Taki system kontroli pociągałby za sobą miliardowe koszty dla państw członkowskich, co 
absolutnie nie byłoby proporcjonalne do korzyści płynących z tego systemu. Nasuwa to 
wątpliwości, czy taki system jest konieczny i tym samym, czy może być wprowadzony.
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Poprawka 477
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg utworzenia, dodatkowo do przeprowadzanych przeglądów i wydawania świadectw 
charakterystyki energetycznej, niezależnego systemu kontroli nakłada dodatkowe obciążenia 
biurokratyczne, które wydają się nieproporcjonalne. Taki system kontroli wiązałby zasoby, 
które powinny raczej być inwestowane w faktyczne działania dotyczące oszczędności energii, 
zamiast być marnowane na tworzenie nowych procedur administracyjnych. Zob. poprawka do 
art. 17.

Poprawka 478
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe władze lub organy, którym 
właściwe organy przekazały 
odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnego systemu kontroli, wybierają 
losowo co najmniej 0,5 % wszystkich 
świadectw charakterystyki energetycznej 
wydanych w ciągu roku i poddają je 
weryfikacji. Weryfikację przeprowadza się 
na jednym z trzech alternatywnych 
poziomów wskazanych poniżej, przy czym 
każdy poziom weryfikacji przeprowadza 
się co najmniej dla statystycznie istotnej 
części wybranych świadectw:

1. Właściwe władze lub organy, którym 
właściwe organy przekazały 
odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnego systemu kontroli, wybierają 
losowo co najmniej 0,5% wszystkich 
świadectw charakterystyki energetycznej 
wydanych w ciągu roku przez każdego 
eksperta i poddają je weryfikacji. Jeśli 
niezależny ekspert wyda tylko kilka 
świadectw, właściwe władze lub organy 
dokonują losowego wyboru co najmniej 
jednego świadectwa i poddają je 
weryfikacji. Weryfikację przeprowadza się 
na jednym z trzech alternatywnych 
poziomów wskazanych poniżej, przy czym 
każdy poziom weryfikacji przeprowadza 
się co najmniej dla statystycznie istotnej 
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części wybranych świadectw:

Or. en

Uzasadnienie

Niezależny system kontroli w celu sprawdzenia ważności i jakości świadectw oraz 
sprawozdań z przeglądu należy wzmocnić poprzez zagwarantowanie regularnych kontroli 
pracy wszystkich ekspertów. W przypadku nieprawidłowości drugi poziom kontroli, wraz z 
nałożeniem sankcji na winnych ekspertów, nie dopuści do naruszania przepisów dotyczących 
jakości świadectw i sprawozdań z przeglądu.

Poprawka 479
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli kontrole wykażą niezgodności, 
właściwe władze lub organy dokonują 
losowego wyboru kolejnych pięciu 
świadectw wydanych przez tego samego 
eksperta i poddają je weryfikacji. 
Właściwe władze lub organy nakładają na 
eksperta kary, jeżeli dodatkowe kontrole 
wykażą brak zgodności; najpoważniejsze 
naruszenia zagrożone są karą cofnięcia 
akredytacji danemu ekspertowi.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależny system kontroli w celu sprawdzenia ważności i jakości świadectw oraz 
sprawozdań z przeglądu należy wzmocnić poprzez zagwarantowanie regularnych kontroli 
pracy wszystkich ekspertów. W przypadku nieprawidłowości drugi poziom kontroli, wraz z 
nałożeniem sankcji na winnych ekspertów, nie dopuści do naruszania przepisów dotyczących 
jakości świadectw i sprawozdań z przeglądu.
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Poprawka 480
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwe władze lub organy, którym 
właściwe organy przekazały 
odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnego systemu kontroli, wybierają 
losowo co najmniej 0,1 % wszystkich 
sprawozdań z przeglądu wydanych w ciągu 
roku i poddają je weryfikacji. Weryfikację 
przeprowadza się na jednym z trzech 
alternatywnych poziomów wskazanych 
poniżej, przy czym każdy poziom 
weryfikacji przeprowadza się co najmniej 
dla statystycznie istotnej części wybranych 
sprawozdań z przeglądu:

2. Właściwe władze lub organy, którym 
właściwe organy przekazały 
odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnego systemu kontroli, wybierają 
losowo co najmniej 0,1% wszystkich 
sprawozdań z przeglądu wydanych w ciągu 
roku przez każdego eksperta i poddają je 
weryfikacji. Jeśli niezależny ekspert wyda 
tylko kilka sprawozdań z przeglądu, 
właściwe władze lub organy dokonują 
losowego wyboru co najmniej jednego 
sprawozdania z przeglądu i poddają je 
weryfikacji. Weryfikację przeprowadza się 
na jednym z trzech alternatywnych 
poziomów wskazanych poniżej, przy czym 
każdy poziom weryfikacji przeprowadza 
się co najmniej dla statystycznie istotnej 
części wybranych sprawozdań z przeglądu:

Or. en

Uzasadnienie

Niezależny system kontroli w celu sprawdzenia ważności i jakości świadectw oraz 
sprawozdań z przeglądu należy wzmocnić poprzez zagwarantowanie regularnych kontroli 
pracy wszystkich ekspertów. W przypadku nieprawidłowości drugi poziom kontroli, wraz z 
nałożeniem sankcji na winnych ekspertów, nie dopuści do naruszania przepisów dotyczących 
jakości świadectw i sprawozdań z przeglądu.



AM\771248PL.doc 81/86 PE421.190v01-00

PL

Poprawka 481
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli kontrole wykażą niezgodności, 
właściwe władze lub organy dokonują 
losowego wyboru kolejnych pięciu 
sprawozdań z przeglądu wydanych przez 
tego samego eksperta i poddają je 
weryfikacji. Właściwe władze lub organy 
nakładają na eksperta kary, jeżeli 
dodatkowe kontrole wykażą brak 
zgodności; najpoważniejsze naruszenia 
zagrożone są karą cofnięcia akredytacji 
danemu ekspertowi.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależny system kontroli w celu sprawdzenia ważności i jakości świadectw oraz 
sprawozdań z przeglądu należy wzmocnić poprzez zagwarantowanie regularnych kontroli 
pracy wszystkich ekspertów. W przypadku nieprawidłowości drugi poziom kontroli, wraz z 
nałożeniem sankcji na winnych ekspertów, nie dopuści do naruszania przepisów dotyczących 
jakości świadectw i sprawozdań z przeglądu.

Poprawka 482
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIIa
Uzyskiwanie optymalnych pod względem 

kosztów wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej
W celu wykonania tych obliczeń państwa 
członkowskie:
– określają budynki referencyjne 
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charakteryzujące się funkcjonalnością i 
położeniem geograficznym (w tym 
wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkami 
klimatycznymi) oraz reprezentatywne pod 
tym względem. Budynki referencyjne 
obejmują budynki mieszkalne i 
niemieszkalne, zarówno nowe, jak i już 
istniejące;
– określają pakiety techniczne (np. 
izolacja przegród zewnętrznych budynku 
lub ich części, lub bardziej 
energooszczędne techniczne systemy 
budowlane) podlegających ocenie 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej i dostaw energii;
– oceniają dostarczoną energię, zużytą 
energię pierwotną oraz emisje CO2 w 
przypadku budynków referencyjnych (w 
tym zastosowanych określonych pakietów 
technicznych);
– oceniają odnośne koszty inwestycyjne 
związane z energią, koszty energii i inne 
koszty bieżące pakietów technicznych 
zastosowanych do budynków 
referencyjnych.
Opłacalność ekonomiczną poszczególnych 
poziomów minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ocenia się obliczając koszty cyklu życia 
danego budynku na podstawie pakietów 
technicznych środków zastosowanych do 
budynku referencyjnego i odnosząc je do 
charakterystyki energetycznej lub emisji 
CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne podejście zmierzające do opracowania odnośnej metodologii do dnia 31 grudnia 
2010 r. wydaje się nieodpowiednie, ponieważ sama dyrektywa powinna wejść w życie już z 
dniem 31 grudnia 2010 r. Metodologia mająca na celu osiągnięcie poziomów optymalnych 
pod względem kosztów powinna zostać określona bezpośrednio w dyrektywie (załącznik) 
przed przyjęciem dyrektywy przez Radę i Parlament. Metodologia ta wykorzystuje istniejące 
normy europejskie (CEN).
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Poprawka 483
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IIIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IIIa
Uzyskiwanie optymalnych pod względem 

kosztów wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej
W celu wykonania tych obliczeń państwa 
członkowskie:
– określają budynki referencyjne 
charakteryzujące się funkcjonalnością i 
położeniem geograficznym (w tym 
wewnętrznymi i zewnętrznymi warunkami 
klimatycznymi) oraz reprezentatywne pod 
tym względem. Budynki referencyjne 
obejmują budynki mieszkalne i 
niemieszkalne, zarówno nowe, jak i już 
istniejące;
– określają pakiety techniczne (np. 
izolacja przegród zewnętrznych budynku 
lub ich części, lub bardziej 
energooszczędne techniczne systemy 
budowlane) podlegających ocenie 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej i dostaw energii;
– oceniają dostarczoną energię, zużytą 
energię pierwotną oraz emisje CO2 w 
przypadku budynków referencyjnych (w 
tym zastosowanych określonych pakietów 
technicznych);
– oceniają odnośne koszty inwestycyjne 
związane z energią, koszty energii i inne 
koszty bieżące pakietów technicznych 
zastosowanych do budynków 
referencyjnych.
Opłacalność ekonomiczną poszczególnych 
poziomów minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ocenia się obliczając koszty cyklu życia 
danego budynku na podstawie pakietów 
technicznych środków zastosowanych do 
budynku referencyjnego i odnosząc je do 
charakterystyki energetycznej lub emisji 
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CO2.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne podejście zmierzające do opracowania odnośnej metodologii do dnia 31 grudnia 
2010 r. wydaje się nieodpowiednie, ponieważ sama dyrektywa powinna wejść w życie już z 
dniem 31 grudnia 2010 r. Metodologia mająca na celu osiągnięcie poziomów optymalnych 
pod względem kosztów powinna zostać określona bezpośrednio w dyrektywie (załącznik) 
przed przyjęciem dyrektywy przez Radę i Parlament. Metodologia ta wykorzystuje istniejące 
normy europejskie (CEN).

Poprawka 484
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IVa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IVa
Instrumenty finansowe na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków

Państwa członkowskie wdrażają jeden lub 
kilka z następujących instrumentów:
(a) obniżenie stawki podatku VAT z tytułu 
oszczędności energii, dobrej 
charakterystyki energetycznej oraz 
wykorzystania energii odnawialnej w 
odniesieniu do towarów i usług, łącznie z 
lokalnym ogrzewaniem i chłodzeniem; 
(b) obniżenie podatków innego rodzaju z 
tytułu energooszczędnych towarów i usług 
lub budynków o wysokiej efektywności 
energetycznej, w tym ulgi podatkowe w 
podatku dochodowym lub podatku od 
nieruchomości;
(c) dotacje bezpośrednie;

(d) pożyczki subsydiowane lub pożyczki o 
niskim oprocentowaniu;
(e) granty; 

(f) pożyczki gwarantowane;
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Or. xm

Uzasadnienie

Poprawka wspiera propozycję sprawozdawczyni dotyczącą utworzenia nowego załącznika, 
powinien on jednak zostać uzupełniony o lokalne ogrzewanie i chłodzenie. Lokalne 
ogrzewanie i chłodzenie ogrywa ważną rolę w konstruowaniu budynków o lepszej 
charakterystyce energetycznej.

Poprawka 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IVa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik IVa
Instrumenty finansowe na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków

1. Aby wspierać poprawę charakterystyki 
energetycznej budynków, państwa 
członkowskie wdrażają dwa lub więcej z 
następujących instrumentów 
finansowych:
a) obniżenie stawki podatku VAT z tytułu 
oszczędności energii, dobrej 
charakterystyki energetycznej oraz 
wykorzystania energii odnawialnej w 
odniesieniu do towarów i usług;
b) obniżenie podatków innego rodzaju z 
tytułu energooszczędnych towarów i usług 
lub budynków o wysokiej efektywności 
energetycznej, w tym ulgi podatkowe w 
podatku dochodowym lub podatku od 
nieruchomości;
c) dotacje bezpośrednie;
d) pożyczki subsydiowane lub pożyczki o 
niskim oprocentowaniu;
e) granty;
f) pożyczki gwarantowane;
g) wymagania dotyczące dostawców 
energii lub porozumienia z dostawcami 
energii dotyczące oferowania pomocy 
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finansowej wszystkim kategoriom 
konsumentów, z uwzględnieniem 
zawierania umów na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej (ang. 
Energy Performance Contracting);
h) wszelkie inne instrumenty finansowe 
lub fiskalne, które pojedynczo lub w 
połączeniu z innymi środkami spełniają 
normy dotyczące kwalifikacji z ust. 2.
2. Zachęty finansowej lub fiskalne, o 
których mowa w ust. 1, są w odniesieniu 
do celu niniejszej dyrektywy 
wystarczające, skuteczne, przejrzyste i 
niedyskryminujące, wspierają realizację 
zaleceń zawartych w świadectwie 
charakterystyki energetycznej, a w 
szczególności dążą do wspierania dużej 
poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku, w przypadku gdy poprawa ta 
inaczej nie byłaby ekonomicznie 
wykonalna.
3. W krajowych planach działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie instrumentów 
finansowych oraz mechanizmów 
wprowadzonych zgodnie z ust. 1, łącznie 
ze wstępną oceną sposobu spełnienia 
kryteriów jakości z ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Do realizacji pełnych możliwości oferowanych przez niniejsze przekształcenie potrzebne 
będzie olbrzymie wsparcie finansowe. Jeden element z listy narzędzi zaproponowanych przez 
sprawozdawcę nie wystarczy, jeśli chcemy osiągnąć prawdziwe postępy na całej linii; 
równocześnie państwa członkowskie muszą mieć swobodę opracowywania – pod ścisłą 
kontrolą Komisji – mechanizmów i instrumentów finansowych, które są dla nich najbardziej 
odpowiednie.
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