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Poprawka 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
budynków w celu osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów  oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z
metodologią określoną w art. 3.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, że
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej istniejących 
budynków oraz elementów i systemów 
technicznych budynków i ich części 
ustalone zostały w taki sposób, aby 
osiągnąć co najmniej poziomy optymalne 
pod względem kosztów oraz że zostały one 
obliczone zgodnie z metodologią określoną 
w art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej elementów oraz systemów 
technicznych budynków i ich części muszą zostać ustalone w uzupełnieniu norm odnoszących 
się do budynków jako całości.

Poprawka 207
Paul Rübig, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
budynków w celu osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów  oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
budynków w celu osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów  oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z
ujednoliconą metodologią określoną w 
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metodologią określoną w art. 3. art. 3. 

Or. en

Poprawka 208
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków w celu osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z 
metodologią określoną w art. 3.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków oraz aby zostały one obliczone 
zgodnie z metodologią określoną w art. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Wznoszenie budynków, które charakteryzują się niskim lub zerowym poziomem emisji CO2 i 
zużycia energii pierwotnej, a w związku z tym wyraźnie odbiegają od minimalnych norm 
ustalanych przez państwa członkowskie, powinna odbywać się jedynie na zasadzie 
dobrowolności. Dlatego też państwa członkowskie nie mogą podejmować zobowiązań do 
osiągnięcia do 2020 r. określonego udziału takich budynków w ogólnej liczbie budynków. 
Proponowany w art. 9 ust. 5 przepis wydaje się stanowić pierwszy krok do wprowadzenia 
konkretnych wymogów UE w sprawie budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii 
(pomocniczość).

Poprawka 209
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 –ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
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ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
budynków w celu osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów  oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z
metodologią określoną w art. 3.

z co najmniej dziesięcioletnim 
wyprzedzeniem i z zastrzeżeniem 
wzmacniania tych wymagań co dwa lata
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
budynków, tak aby osiągnąć minimalne 
poziomy optymalne pod względem 
kosztów  oraz aby zostały one obliczone 
zgodnie z  metodologią określoną w art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalając wymagania dotyczące charakterystyki zawsze na co najmniej dziesięć lat naprzód, z 
uwzględnieniem ich wyraźnego wzmocnienia co dwa lata, państwa członkowskie stwarzają 
wiarygodne zachęty do wprowadzania innowacji. Sektor budownictwa wie, jakie wymagania 
będą obowiązywały w przyszłości i może zaprojektować kolejną generację budynków o lepszej 
charakterystyce. Poziomy optymalne pod względem kosztów należy uważać za minimum, a nie 
za coś nieokreślonego.

Poprawka 210
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
budynków w celu osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów  oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z
metodologią określoną w art. 3.

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
ustalone zostały minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków w taki sposób, by osiągnąć co 
najmniej poziomy optymalne pod 
względem kosztów oraz aby zostały one 
obliczone zgodnie z metodologią określoną 
w art. 3.

Or. en
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Poprawka 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy różnymi 
kategoriami budynków.

Or. en

Poprawka 212
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz  pomiędzy  
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz  pomiędzy 
różnymi kategoriami budynków. Państwa 
członkowskie zapewniają spójność z 
istniejącym prawodawstwem 
wspólnotowym.

Or. pl

Uzasadnienie

Inne regulacje europejskiej, takie jak dyrektywa o Produktach Budowlanych, wprowadzające 
rozwiązania związane z ekologicznym projektowaniem, odnawialnymi źródłami energii, 
urządzeniami gazowymi, ustanawiają wymagania dla technicznych systemów budowlanych, 
dotyczące także wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej. Wprowadzona poprawka 
zapewnia spójność legislacji i praktyczną integrację jednolitego rynku.
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Poprawka 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków. Państwa 
członkowskie dbają, aby takie wymagania 
były zgodne z innymi obowiązującymi 
przepisami Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Inne przepisy europejskie, takie jak dyrektywa dotycząca produktów budowlanych, środki 
wykonawcze do ekoprojektu, promocja odnawialnych źródeł energii, urządzeń gazowych, 
ustalają wymagania dotyczące systemów technicznych budynków obejmujących również 
wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej. Poprawka zapewnia spójność 
prawodawstwa oraz faktyczną integrację rynku wewnętrznego.

Poprawka 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy 
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy 
różnymi kategoriami budynków zgodnie z 
obowiązującym prawem Wspólnoty.

Or. it
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Poprawka 215
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie konsultują się z organami 
publicznymi i innymi odpowiednimi 
podmiotami oraz mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość i właściwe konsultacje mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego 
kierownictwa ze strony sektora publicznego, co jest celem wnioskowanej przekształconej 
dyrektywy. Zainteresowane podmioty dysponują wiedzą z pierwszej ręki oraz wiedzą 
specjalistyczną konieczną do oceny wykonalności pod względem technicznym planowanych 
środków oraz mogą zaoferować cenne spostrzeżenia dotyczące opracowania skuteczniejszych 
i długoterminowych działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.

Poprawka 216
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać 
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie konsultują się z 
odpowiednimi podmiotami oraz mogą 
dokonać zróżnicowania pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
pomiędzy  różnymi kategoriami 
budynków.

Or. en
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Uzasadnienie

Przejrzystość i właściwe konsultacje mają zasadnicze znaczenie. Zainteresowane podmioty 
dysponują wiedzą z pierwszej ręki oraz wiedzą specjalistyczną konieczną do oceny 
wykonalności pod względem technicznym planowanych środków oraz mogą zaoferować cenne 
spostrzeżenia dotyczące opracowania skuteczniejszych i długoterminowych działań 
poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.

Poprawka 217
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie mogą dokonać
zróżnicowania pomiędzy budynkami 
nowymi i istniejącymi oraz pomiędzy
różnymi kategoriami budynków.

Ustalając wymagania, państwa 
członkowskie dokonują zróżnicowania 
pomiędzy budynkami nowymi i 
istniejącymi oraz pomiędzy  różnymi 
kategoriami budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma, aby podczas ustalania norm państwa członkowskie dokonywały 
rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami budynków. Budynki wykorzystywane są w szerokim 
zakresie i ich potrzeby energetyczne są bardzo zróżnicowane, w związku z czym jedno 
zunifikowane podejście nie może być skuteczne.

Poprawka 218
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, aby 
właściciele, administratorzy i projektanci 
budynków mieli swobodę wyboru 
optymalnego pod względem kosztów 
sposobu spełnienia tych wymagań.  
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Or. en

Uzasadnienie

Przy wypełnianiu wymagań ważne jest skoncentrowanie się na całościowej charakterystyce 
energetycznej budynku, a nie na poszczególnych rozwiązaniach. Państwa członkowskie mogą 
promować pewne technologie, ale nie powinny ich narzucać, ponieważ ograniczałoby to 
wybór klienta. Jeżeli wymagania w zbyt dużym stopniu narzucają technologie, może to 
niekorzystnie oddziaływać na klientówi skłaniać ich do odkładania inwestycji.

Poprawka 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania te uwzględniają ogólne 
wewnętrzne warunki klimatyczne, aby 
uniknąć w ten sposób ewentualnych 
negatywnych efektów, takich jak 
nieodpowiednia wentylacja, a także 
warunki lokalne i projektowaną funkcję 
oraz wiek budynku.

Wymagania te uwzględniają ogólne 
wewnętrzne warunki klimatyczne, aby 
uniknąć w ten sposób ewentualnych 
negatywnych efektów, takich jak 
nieodpowiednia wentylacja, 
nieodpowiednie naturalne oświetlenie, a 
także warunki lokalne i projektowaną 
funkcję oraz wiek budynku. 

Or. en

Poprawka 220
Paul Rübig, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania te uwzględniają ogólne 
wewnętrzne warunki klimatyczne, aby 
uniknąć w ten sposób ewentualnych 
negatywnych efektów, takich jak 
nieodpowiednia wentylacja, a także 
warunki lokalne i projektowaną funkcję 
oraz wiek budynku.

Wymagania te uwzględniają ogólne 
wewnętrzne warunki klimatyczne 
(temperaturę, wilgotność, jakość 
powietrza) oraz wewnętrzne i zewnętrzne 
oświetlenie, aby uniknąć w ten sposób 
ewentualnych negatywnych efektów, 
takich jak nieodpowiednia wentylacja, 
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nieodpowiedni projekt oświetlenia, a także 
warunki lokalne i projektowaną funkcję 
oraz wiek budynku.

Or. en

Poprawka 221
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania te podlegają przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, nie dłuższych 
niż pięć lat oraz, w razie potrzeby, są 
uaktualniane w celu uwzględnienia postępu 
technicznego w sektorze budowlanym.

Wymagania te podlegają przeglądowi w 
regularnych odstępach czasu, nie dłuższych 
niż pięć lat oraz są uaktualniane w celu 
uwzględnienia postępu technicznego w 
sektorze budowlanym.

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynku muszą być uaktualniane w 
zakresie najlepszych dostępnych technologii i systemów.

Poprawka 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) budynki urzędowo chronione jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnych wartości 
architektonicznych lub historycznych, 
gdzie zgodność z minimalnymi 
wymaganiami dotyczącymi charakterystyki 
energetycznej zmieniłaby w sposób 
niedopuszczalny ich charakter lub wygląd,

a) budynki, łącznie z budynkami na 
terenach wiejskich, urzędowo chronione z 
uwagi na walory historyczne lub 
etnograficzne jako część wyznaczonego 
środowiska lub z powodu ich szczególnych 
wartości architektonicznych, historycznych 
lub estetycznych, gdzie zgodność z 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej zmieniłaby 
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w sposób niedopuszczalny ich charakter 
lub wygląd, 

Or. en

Poprawka 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) budynki urzędowo chronione jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnych wartości 
architektonicznych lub historycznych, 
gdzie zgodność z minimalnymi 
wymaganiami dotyczącymi charakterystyki 
energetycznej zmieniłaby w sposób 
niedopuszczalny ich charakter lub wygląd,

a) budynki urzędowo chronione jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnych wartości 
architektonicznych lub historycznych, o ile
zgodność z konkretnym minimalnym 
wymogiem dotyczącym charakterystyki 
energetycznej zmieniłaby w sposób 
niedopuszczalny ich charakter lub wygląd,

Or. en

Uzasadnienie

Niektórych modernizacji w zakresie efektywności energetycznej można dokonać w 
zabytkowych budynkach bez naruszania ich charakteru.

Poprawka 224
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budynki używane jako miejsca kultu i 
do działalności religijnej;

skreślona

Or. en
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Poprawka 225
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budynki używane jako miejsca kultu i 
do działalności religijnej;

skreślona

Or. fi

Uzasadnienie

Zezwolenie państwom członkowskim na niestosowanie wymagań, o których mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do wszystkich budynków wykorzystywanych jako miejsca kultu i do działalności 
religijnej nie ma uzasadnienia, ponieważ mogą wśród nich znajdować się budynki, w których 
zastosowanie takich wymagań byłoby możliwe pod względem technicznym. Budynki o 
wartości zabytkowej wykorzystywane jako miejsca kultu i do działalności religijnej objęte są 
już lit. a). 

Poprawka 226
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budynki używane jako miejsca kultu i 
do działalności religijnej;

b) obiekty kultu religijnego;

Or. pl

Uzasadnienie

Zapis jest na tyle nieprecyzyjny, że daje możliwość sporych nadinterpretacji. Otóż obiektami 
służącymi min. do działalności religijnej są również domy modlitwy, domy pielgrzyma, 
akademiki czy domy studenckie szkół wyznaniowych jak również plebanie czy nawet szkoły w 
których odbywają się lekcje religii. Wiele z wymienionych tu rodzajów obiektów służy grupom 
wyznaniowym i kościołom do czerpania dochodów z najmu powierzchni mieszkaniowej czy 
bazy noclegowej i  z tego punktu widzenia wyłączenie wydaje się niezasadne.
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Poprawka 227
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) budynki tymczasowe o planowanym 
okresie użytkowania dwóch lat lub 
krótszym, obiekty przemysłowe, warsztaty i 
rolnicze budynki niemieszkalne o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz rolnicze 
budynki niemieszkalne używane przez 
sektor objęty krajowym porozumieniem 
sektorowym w sprawie charakterystyki 
energetycznej;

skreślona

Or. en

Poprawka 228
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) budynki tymczasowe o planowanym 
okresie użytkowania dwóch lat lub 
krótszym, obiekty przemysłowe, warsztaty 
i rolnicze budynki niemieszkalne o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz rolnicze 
budynki niemieszkalne używane przez 
sektor objęty krajowym porozumieniem 
sektorowym w sprawie charakterystyki 
energetycznej;

c) budynki tymczasowe o planowanym 
okresie użytkowania jednego roku lub 
krótszym, obiekty przemysłowe, warsztaty 
i rolnicze budynki niemieszkalne o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz rolnicze 
budynki niemieszkalne używane przez 
sektor objęty krajowym porozumieniem 
sektorowym w sprawie charakterystyki 
energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie budynki o zdecydowanie tymczasowym charakterze powinny zostać zwolnione z 
przestrzegania norm efektywności energetycznej. 
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Poprawka 229
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) budynki tymczasowe o planowanym 
okresie użytkowania dwóch lat lub 
krótszym, obiekty przemysłowe, warsztaty 
i rolnicze budynki niemieszkalne o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz rolnicze 
budynki niemieszkalne używane przez 
sektor objęty krajowym porozumieniem 
sektorowym w sprawie charakterystyki 
energetycznej;

c) budynki tymczasowe o planowanym 
okresie użytkowania krótszym niż jeden 
rok, obiekty przemysłowe, warsztaty i 
rolnicze budynki niemieszkalne o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz rolnicze 
budynki niemieszkalne używane przez 
sektor objęty krajowym porozumieniem 
sektorowym w sprawie charakterystyki 
energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie budynki tymczasowe o wyraźnie krótkim okresie użytkowania powinny zostać 
zwolnione z przestrzegania kryteriów dotyczących charakterystyki energetycznej.

Poprawka 230
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) budynki mieszkalne przeznaczone do 
użytkowania przez mniej niż cztery 
miesiące w roku;

skreślona

Or. en
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Poprawka 231
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) budynki mieszkalne przeznaczone do 
użytkowania przez mniej niż cztery 
miesiące w roku;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ nie można jednoznacznie wykluczyć, że wzmiankowane cztery miesiące przypadają 
na główny okres grzewczy lub okres chłodzenia, powyższy przepis jest całkowicie bezowocny.  

Poprawka 232
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) budynki mieszkalne przeznaczone do 
użytkowania przez mniej niż cztery 
miesiące w roku;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa kategoria budynków mieszkalnych w wielu przypadkach zużywa duże ilości energii.
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Poprawka 233
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) budynki mieszkalne wybudowane 
przed 1980 r., do czasu przeprowadzenia 
w nich remontu kapitalnego.

Or. pl

Uzasadnienie

Znaczną (często przeważającą) część zasobów mieszkaniowych gmin w Polsce stanowią 
budynki wybudowane przed 1980 r. Konieczność sporządzania dla tych budynków świadectw 
charakterystyki energetycznej, niezależnie od planów remontowych, powoduje generowanie 
znacznych kosztów po stronie gmin i komplikacje w obrocie lokalami w tych budynkach. To 
ostatnie z kolei może być przeszkodą w realizacji ustawowych obowiązków gmin w zakresie 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnot samorządowych.

Poprawka 234
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania 
renowacji budynków lub ich części, które 
nie spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej, osiągających wyniki 
obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję zobowiązanie państw członkowskich do dostosowania najpóźniej 
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do 2017 r. ich minimalnych wymogów dotyczących ogólnej charakterystyki energetycznej 
budynków do najbardziej optymalnego pod względem kosztów poziomu wymogów 
minimalnych ustalonych według zaproponowanych jednolitych metod obliczeń narusza 
zasadę pomocniczości. 

Nie jest oczywiste, dlaczego państwa członkowskie nie mogą same w zadowalającym stopniu 
zrealizować celu wyznaczonego w przekształconej dyrektywie w sprawie budynków (tj. 
poprawy wydajności energetycznej w budownictwie).

Poprawka 235
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania 
renowacji budynków lub ich części, które 
nie spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej, osiągających wyniki 
obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji oznaczałby, że od połowy 2014 r. niemożliwe stałoby się dalsze wspieranie 
prac mających na celu przebudowę konieczną do dostosowania budynków do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Szczególnie z uwagi na starzenie się społeczeństwa przepis taki nie jest 
ani zrównoważony, ani proporcjonalny.

Poprawka 236
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 3. Państwa członkowskie nie zapewniają 
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członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
budynków lub ich części, które nie 
spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

zachęt do wznoszenia lub przeprowadzania 
renowacji budynków lub ich części, które 
nie spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

Or. en

Poprawka 237
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
budynków lub ich części, które nie 
spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

3. Od dnia 30 czerwca 2011 r. państwa 
członkowskie zapewniają zachęty do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
jedynie tych budynków lub ich części, 
które spełniają co najmniej minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 5 lub art. 9.

Or. en

Poprawka 238
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
budynków lub ich części, które nie 
spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 

3. Od dnia 30 czerwca 2011 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
budynków lub ich części, które nie 
spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
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mowa w art. 5 ust. 2. mowa w art. 5 ust. 2.

Or. en

Poprawka 239
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
budynków lub ich części, które nie 
spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania renowacji 
pod względem energetycznym budynków 
lub ich części, które nie spełniają 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem wspieranie prac renowacyjnych byłoby możliwe jedynie wtedy, gdy 
miałyby one na celu również spełnienie norm efektywności energetycznej. W ten sposób 
zostają poważnie zagrożone inne uzasadnione cele, jak na przykład dostosowanie istniejących 
budynków do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Właściciele budynków publicznych lub 
prywatnych chcący wyremontować swoje nieruchomości staną w obliczu zbyt wygórowanych 
wymagań i presji, i należy się obawiać, że te nader wysokie wymagania doprowadzą do 
rezygnacji z przeprowadzenia koniecznych remontów.

Poprawka 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia lub przeprowadzania 

3. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie nie zapewniają zachęt do 
wznoszenia nowych budynków lub ich 
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renowacji budynków lub ich części, które 
nie spełniają minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
osiągających wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

części, które nie spełniają minimalnych 
wymagań dotyczących charakterystyki 
energetycznej, osiągających wyniki 
obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zachęty do przeprowadzania renowacji należy utrzymać, ponieważ w tym obszarze istnieje 
największy potencjał do osiągnięcia poprawy efektywności.

Poprawka 241
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Od dnia 30 czerwca 2017 r., dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej, ustalonych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, państwa 
członkowskie zapewnią, aby wymagania te 
osiągały wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję zobowiązanie państw członkowskich do dostosowania najpóźniej 
do 2017 r. ich minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków 
do najbardziej optymalnego pod względem kosztów poziomu wymogów minimalnych 
ustalonych według zaproponowanych jednolitych metod obliczeń narusza zasadę 
pomocniczości.
Nie jest oczywiste, dlaczego państwa członkowskie nie mogą same w zadowalającym stopniu 
zrealizować celu wyznaczonego w przekształconej dyrektywie w sprawie budynków (tj. 
poprawy wydajności energetycznej w budownictwie).
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Poprawka 242
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Od dnia 30 czerwca 2017 r., dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej, ustalonych zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, państwa 
członkowskie zapewnią, aby wymagania te 
osiągały wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

4. Państwa członkowskie zapewniają, że 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, ustalone 
zgodnie z ust. 1, obliczane są na poziomie 
optymalnym pod względem kosztów 
zgodnie z wymogami, o których mowa w 
art. 5.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich istnieje już metodologia obliczania optymalnego pod 
względem kosztów poziomu wymogów minimalnych. Wprowadzenie ujednoliconej 
metodologii porównawczej wiązałoby się dla nich ze znacznym obciążeniem 
administracyjnym, wynikającym z konieczności konsolidacji ich obowiązujących procedur 
obliczania z metodologią porównawczą wprowadzoną w okresie późniejszym przez Komisję 
UE. Pod tym względem wartość dodana ujednoliconego podejścia do poprawy efektywności 
energetycznej jest wątpliwa.

Poprawka 243
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Od dnia 30 czerwca 2017 r., dokonując 
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
ustalonych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, państwa członkowskie zapewnią, 
aby wymagania te osiągały wyniki 
obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

4. Do dnia 30 czerwca 2013 r. państwa 
członkowskie ustalą swoje minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu i art. 5.
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Or. en

Poprawka 244
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Od dnia 30 czerwca 2017 r., dokonując
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
ustalonych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, państwa członkowskie zapewnią, 
aby wymagania te osiągały wyniki 
obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

4. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r.
państwa członkowskie dokonają przeglądu 
swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
ustalonych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu i zapewnią, aby wymagania te 
osiągały wyniki obliczenia, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z art. 9 i całą procedurą optymalizacji kosztów.

Poprawka 245
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Od dnia 30 czerwca 2017 r., dokonując
przeglądu swoich minimalnych wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej, 
ustalonych zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, państwa członkowskie zapewnią, 
aby wymagania te osiągały wyniki 
obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.

4. Od dnia 30 czerwca 2014 r. państwa 
członkowskie dokonują przeglądu swoich 
minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej, ustalonych 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu i 
zapewniają, aby wymagania te osiągały 
wyniki obliczenia, o którym mowa w art. 5 
ust. 2.
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Or. en

Poprawka 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zapewniają 
dotacje i doradztwo techniczne dla 
budynków lub ośrodków zabytkowych, aby 
umożliwić podjęcie konkretnych 
programów dostosowujących je do 
wymogów efektywności energetycznej. 

Or. en

Poprawka 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Systemy produkcji energii i środki 
izolacji umieszczone w ośrodkach 
zabytkowych podlegają wizualnej ocenie 
skutków.

Or. en

Poprawka 248
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
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określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej budynków 
lub ich części. Metodologia porównawcza 
różnicuje pomiędzy budynkami nowymi i 
istniejącymi oraz różnymi kategoriami 
budynków.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 19 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 19 ust. 2.

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej 
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich 
parametrów, takich jak warunki 
klimatyczne, oraz porównują wyniki tego 
obliczenia z przyjętymi przez siebie 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej.

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań dotyczących charakterystyki 
energetycznej przy użyciu metodologii 
porównawczej określonej zgodnie z ust. 1 i 
odpowiednich parametrów, takich jak 
warunki klimatyczne, oraz porównują 
wyniki tego obliczenia z przyjętymi przez 
siebie minimalnymi wymaganiami 
dotyczącymi charakterystyki 
energetycznej.

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania ze wszystkich wyników 
obliczeń oraz ze wszystkich danych 
wejściowych i założeń użytych do celów 
tych obliczeń. Sprawozdanie może być 
włączone do planów działań na rzecz 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. Państwa członkowskie 
przedkładają Komisji te sprawozdania co 
trzy lata. Pierwsze sprawozdanie należy 
złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2011 r.

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania ze wszystkich wyników 
obliczeń oraz ze wszystkich danych 
wejściowych i założeń użytych do celów 
tych obliczeń. Sprawozdanie może być 
włączone do planów działań na rzecz 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. Państwa członkowskie 
przedkładają Komisji te sprawozdania co 
trzy lata. Pierwsze sprawozdanie należy 
złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2011 r.

3. Komisja publikuje sprawozdanie na 
temat postępów państw członkowskich na 
drodze do osiągnięcia optymalnych pod 
względem kosztów poziomów wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej.

3. Komisja publikuje sprawozdanie na 
temat postępów państw członkowskich na 
drodze do osiągnięcia optymalnych pod 
względem kosztów poziomów wymagań 
dotyczących charakterystyki energetycznej.
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Or. de

Uzasadnienie

Proponowane przez Komisję zobowiązanie państw członkowskich do dostosowania najpóźniej 
do 2017 r. ich minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej budynków 
do najbardziej optymalnego pod względem kosztów poziomu wymogów minimalnych 
ustalonych według zaproponowanych jednolitych metod obliczeń narusza zasadę 
pomocniczości. 

Nie jest oczywiste, dlaczego państwa członkowskie nie mogą same w zadowalającym stopniu 
zrealizować celu wyznaczonego w przekształconej dyrektywie w sprawie budynków (tj. 
poprawy wydajności energetycznej w budownictwie).

Poprawka 249
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

1. Państwa członkowskie stosują
metodologię porównawczą obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części zgodnie z 
ogólnymi ramami określonymi w 
załączniku IIIa. Metodologia obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części obejmuje 
odpowiednie normy europejskie.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 19 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 250
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

1. Państwa członkowskie stosują
ujednoliconą metodologię obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części zgodnie z 
ogólnymi ramami określonymi w 
załączniku IIIa. Metodologia obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części obejmuje 
odpowiednie normy europejskie.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 19 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Obecne podejście zmierzające do opracowania odnośnej metodologii do 31 grudnia 2010 r. 
wydaje się nieodpowiednie, ponieważ sama dyrektywa powinna wejść w życie z dniem 31 
grudnia 2010 r. Metodologia mająca na celu osiągnięcie poziomów optymalnych pod 
względem kosztów powinna zostać określona przed przyjęciem dyrektywy przez Radę i 
Parlament. Metodologia ta powinna wykorzystywać normy europejskie (CEN).
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Poprawka 251
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
określi metodologię porównawczą
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
określi wytyczne obliczania optymalnego 
pod względem kosztów poziomu wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków lub ich części. 
Wytyczne te różnicują pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 19 ust. 2.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich istnieje już metodologia obliczania optymalnego pod 
względem kosztów poziomu wymogów minimalnych. Wprowadzenie ujednoliconej 
metodologii porównawczej wiązałoby się dla nich ze znacznym obciążeniem 
administracyjnym, wynikającym z konieczności konsolidacji ich obowiązujących procedur 
obliczania z metodologią porównawczą wprowadzoną w okresie późniejszym przez Komisję 
UE. 
Pod tym względem wartość dodana ujednoliconego podejścia do poprawy efektywności 
energetycznej jest wątpliwa.

Poprawka 252
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. państwa 
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określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

członkowskie określą metodologię 
porównawczą obliczania optymalnego pod 
względem kosztów poziomu wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków lub ich części. 
Metodologia porównawcza różnicuje 
pomiędzy budynkami nowymi i 
istniejącymi oraz różnymi kategoriami 
budynków, a także budynkami 
wykorzystywanymi przez właścicieli i 
budynkami wynajmowanymi.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować zasadę pomocniczości. Ponadto trzeba uwzględnić wynajęte powierzchnie 
mieszkaniowe; równe traktowanie mogłoby w tym przypadku nawet utrudnić wprowadzanie 
energooszczędnych środków – a to z pewnością nie jest intencją dyrektywy!

Poprawka 253
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja 
określi wspólną metodologię obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków i stref 
klimatycznych.

Or. en

Poprawka 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Komisja 
określi metodologię porównawczą 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia 
porównawcza różnicuje pomiędzy 
budynkami nowymi i istniejącymi oraz 
różnymi kategoriami budynków.

1. Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
określi jednolitą metodologię obliczania 
optymalnego pod względem kosztów 
poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków lub ich części. Metodologia ta 
różnicuje pomiędzy budynkami nowymi i 
istniejącymi oraz różnymi kategoriami 
budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Aby odnieść korzyści z nowoczesnych technologii i utrzymać je lub wprowadzić do ekonomii 
skali, dyrektywa EPBD musi mieć podwójną podstawę prawną. Obecna dyrektywa EPBD 
dopuszcza istnienie indywidualnych rynków, na których różne metodologie obliczeń i wymogi 
kontrolne uniemożliwiają producentom wprowadzanie na rynek produktów spełniających 
wymogi na całym terytorium UE. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia w skali europejskiej 
jednolitej metodologii obliczeń o obiektywnych zmiennych uwzględniających regionalne 
różnice klimatyczne w oparciu o zasadę jednolitego rynku (art. 95).

Poprawka 255
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 19 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2. Przed przyjęciem 
dodatkowych środków uzupełniających 
przeprowadza się konsultacje z organami 
sektora publicznego i innymi 



AM\772875PL.doc 31/115 PE421.132v02-00

PL

odpowiednimi podmiotami.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość i właściwe konsultacje mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego 
kierownictwa ze strony sektora publicznego, co jest celem wnioskowanej przekształconej 
dyrektywy. Zainteresowane podmioty dysponują wiedzą z pierwszej ręki oraz wiedzą 
specjalistyczną konieczną do oceny wykonalności pod względem technicznym planowanych 
środków oraz mogą zaoferować cenne spostrzeżenia dotyczące opracowania skuteczniejszych 
i długoterminowych działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.

Poprawka 256
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 19 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2. Przed przyjęciem 
dodatkowych środków uzupełniających 
przeprowadza się konsultacje z 
odpowiednimi podmiotami.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość i właściwe konsultacje mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego 
kierownictwa ze strony sektora publicznego, co jest celem wnioskowanej przekształconej 
dyrektywy.  Zainteresowane podmioty dysponują wiedzą z pierwszej ręki oraz wiedzą 
specjalistyczną konieczną do oceny wykonalności pod względem technicznym planowanych 
środków oraz mogą zaoferować cenne spostrzeżenia dotyczące opracowania skuteczniejszych 
i długoterminowych działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.
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Poprawka 257
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określając powyższe środki, Komisja 
konsultuje się z odpowiednimi 
podmiotami.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby ustalając powyższą metodologię, Komisja konsultowała się z odpowiednimi 
podmiotami i pracowała w przejrzysty sposób.

Poprawka 258
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej 
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich 
parametrów, takich jak warunki 
klimatyczne, oraz porównują wyniki tego 
obliczenia z przyjętymi przez siebie 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej.

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej z 
uwzględnieniem wytycznych określonych 
w ust. 1 i odpowiednich parametrów, 
takich jak warunki klimatyczne, oraz 
porównują wyniki tego obliczenia z 
przyjętymi przez siebie minimalnymi 
wymaganiami dotyczącymi charakterystyki 
energetycznej.

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania ze wszystkich wyników 
obliczeń oraz ze wszystkich danych 
wejściowych i założeń użytych do celów 
tych obliczeń. Sprawozdanie może być 
włączone do planów działań na rzecz 
efektywności energetycznej, o których 

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania na temat zastosowanej 
metodologii obliczeń, ich wyników oraz 
wszystkich danych wejściowych i założeń 
użytych do celów tych obliczeń. 
Sprawozdanie może być włączone do 
planów działań na rzecz efektywności 
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mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. Państwa członkowskie 
przedkładają Komisji te sprawozdania co 
trzy lata. Pierwsze sprawozdanie należy 
złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2011 r.

energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE. Państwa 
członkowskie przedkładają Komisji te 
sprawozdania co trzy lata. Pierwsze 
sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2011 r.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich istnieje już metodologia obliczania optymalnego pod 
względem kosztów poziomu wymogów minimalnych. Wprowadzenie ujednoliconej 
metodologii porównawczej wiązałoby się dla nich ze znacznym obciążeniem 
administracyjnym, wynikającym z konieczności konsolidacji ich obowiązujących procedur 
obliczania z metodologią porównawczą wprowadzoną w okresie późniejszym przez Komisję 
UE. Pod tym względem wartość dodana ujednoliconego podejścia do poprawy efektywności 
energetycznej jest wątpliwa.

Poprawka 259
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich 
parametrów, takich jak warunki 
klimatyczne, oraz porównują wyniki tego 
obliczenia z przyjętymi przez siebie 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej.

2. Do dnia 30 czerwca 2011 r. państwa 
członkowskie przyjmują i stosują 
metodologię określoną zgodnie z ust. 1. 

Or. en
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Poprawka 260
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej 
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich 
parametrów, takich jak warunki 
klimatyczne, oraz porównują wyniki tego 
obliczenia z przyjętymi przez siebie 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej.

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej 
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich krajowych 
lub regionalnych parametrów 
uzgodnionych wspólnie przez co najmniej 
dwa państwa członkowskie, takich jak 
warunki klimatyczne, oraz porównują 
wyniki tego obliczenia z przyjętymi przez 
siebie minimalnymi wymaganiami 
dotyczącymi charakterystyki 
energetycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować zasadę pomocniczości. Nie można również wykluczyć, że dwa lub więcej z 
państw członkowskich umówią się co do przyjęcia wspólnych parametrów.

Poprawka 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej 
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich 
parametrów, takich jak warunki 
klimatyczne, oraz porównują wyniki tego 

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
jednolitej metodologii określonej zgodnie z 
ust. 1 i odpowiednich parametrów, takich 
jak warunki klimatyczne, oraz porównują 
wyniki tego obliczenia z przyjętymi przez 
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obliczenia z przyjętymi przez siebie 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej.

siebie minimalnymi wymaganiami 
dotyczącymi charakterystyki 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby odnieść korzyści z nowoczesnych technologii i utrzymać je lub wprowadzić do ekonomii 
skali, dyrektywa EPBD musi mieć podwójną podstawę prawną.  Obecna dyrektywa EPBD 
dopuszcza istnienie indywidualnych rynków, na których różne metodologie obliczeń i wymogi 
kontrolne uniemożliwiają producentom wprowadzanie na rynek produktów spełniających 
wymogi na całym terytorium UE.  Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia w skali europejskiej 
jednolitej metodologii obliczeń o obiektywnych zmiennych uwzględniających regionalne 
różnice klimatyczne w oparciu o zasadę jednolitego rynku (art. 95).

Poprawka 262
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
metodologii porównawczej określonej 
zgodnie z ust. 1 i odpowiednich 
parametrów, takich jak warunki 
klimatyczne, oraz porównują wyniki tego 
obliczenia z przyjętymi przez siebie 
minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej.

2. Państwa członkowskie obliczają 
optymalny pod względem kosztów poziom 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej przy użyciu 
jednolitej metodologii określonej zgodnie z 
ust. 1. Państwa członkowskie 
przestrzegają wymogów dotyczących 
oświetlenia ustalonych w europejskich 
normach CEN – EN 12464-1 oraz EN 
15193.

Or. en
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Poprawka 263
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania ze wszystkich wyników 
obliczeń oraz ze wszystkich danych 
wejściowych i założeń użytych do celów 
tych obliczeń. Sprawozdanie może być 
włączone do planów działań na rzecz 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. Państwa członkowskie 
przedkładają Komisji te sprawozdania co 
trzy lata. Pierwsze sprawozdanie należy 
złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r.

Państwa członkowskie składają Komisji 
sprawozdania ze wszystkich wyników 
obliczeń oraz ze wszystkich danych 
wejściowych i założeń użytych do celów 
tych obliczeń. Sprawozdanie jest włączone 
do planów działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE. Państwa 
członkowskie przedkładają Komisji te 
sprawozdania co trzy lata. Pierwsze 
sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do 
dnia 30 czerwca 2011 r.

Or. en

Poprawka 264
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja publikuje sprawozdanie na 
temat postępów państw członkowskich na 
drodze do osiągnięcia optymalnych pod 
względem kosztów poziomów wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej.

3. Komisja publikuje sprawozdanie na 
temat postępów państw członkowskich we 
wdrażaniu niniejszego artykułu.

Or. en
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Poprawka 265
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja publikuje sprawozdanie na 
temat postępów państw członkowskich na 
drodze do osiągnięcia optymalnych pod 
względem kosztów poziomów wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej.

3. Komisja publikuje sprawozdanie na 
temat postępów państw członkowskich na 
drodze do osiągnięcia optymalnych pod 
względem kosztów poziomów wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej, zawierające wszystkie dane 
wejściowe i założenia przekazane przez 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawka 266
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
nowe budynki spełniały minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone zgodnie z art. 4.

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
nowe budynki spełniały wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
określone zgodnie z art. 4 i 9.

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę  techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji  następujących  systemów 
alternatywnych :
a) zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii odnawialnej;
b) kogeneracja ;
c) ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 
blokowe, jeśli dostępne;
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d) pompy cieplne.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby
analiza systemów alternatywnych, o której 
mowa w ust. 1, została w przejrzysty 
sposób udokumentowana we wniosku o 
pozwolenie na budowę lub we wniosku o 
końcowy odbiór prac budowlanych.

Or. en

Uzasadnienie

Wymaganie od państw członkowskich dodatkowych nakładów administracyjnych nie przynosi 
wielu korzyści i przyczyni się do opóźnienia budowy nowych energooszczędnych budynków.

Poprawka 267
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
nowe budynki spełniały minimalne 
wymagania dotyczące  charakterystyki 
energetycznej określone zgodnie z  art. 4.

1. Państwa członkowskie nadają priorytet 
kwestii efektywności energetycznej i
podejmują niezbędne środki celem 
zapewnienia, aby nowe budynki spełniały 
minimalne wymagania dotyczące
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z  art. 4.

Or. en

Poprawka 268
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 

1. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
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nowe budynki spełniały minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone zgodnie z art. 4.

nowe budynki spełniały minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone zgodnie z art. 4 
oraz aby stopniowo wszystkie nowe 
budynki były wznoszone zgodnie z art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Wznoszenie wszystkich nowych budynków w taki sposób, że zarówno emisje dwutlenku węgla, 
jak i zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe zeru przyczyni się do przyśpieszenia 
osiągnięcia efektywnej charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 269
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji  następujących  systemów
alternatywnych :

Państwa członkowskie zapewniają 
również, aby przed rozpoczęciem budowy 
nowych budynków zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę następujące systemy 
alternatywne:

Or. en

Poprawka 270
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 

Dla budynków nowych, niezależnie od ich 
wielkości, państwa członkowskie 
zapewniają, aby przed rozpoczęciem 
budowy zostały rozważone i wzięte pod 
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środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych :

uwagę techniczne, środowiskowe i 
ekonomiczne możliwości realizacji 
następujących systemów alternatywnych :

Or. en

Poprawka 271
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych :

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji systemów alternatywnych, w 
tym, lecz niewyłącznie:

Or. en

Poprawka 272
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych:

Dla budynków nowych o łącznej 
powierzchni użytkowej powyżej 250 m2

państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed rozpoczęciem budowy zostały 
rozważone i wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych:

Or. en
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Uzasadnienie

Całkowite skreślenie odstępstwa dla małych budynków prawie uniemożliwi organom 
lokalnym przestrzeganie przepisów, biorąc pod uwagę ich obecne możliwości finansowe i 
techniczne.  Dlatego też proponuje się kompromis.

Poprawka 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych:

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji wysoko wydajnych systemów 
alternatywnych, zgodnie z zasadą, iż 
najpierw należy upewnić się, że 
zapotrzebowanie energetyczne związane z 
ogrzewaniem i chłodzeniem zmniejszone 
jest do minimalnego poziomu. Powyższe 
systemy alternatywne mogą obejmować, 
ale niewyłącznie:

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z pełnego potencjału alternatywnych systemów 
dostarczania energii w budynkach, ponieważ nowe budynki będą istniały przez wiele lat.  
Niezmiennie prowadzi to jednak do złego rozdziału środków, jeśli czyni się to bez uprzedniego 
upewnienia się, że:

(1) zapotrzebowanie na energię jest zmniejszone w największym stopniu, jaki można 
uzasadnić używając jednakowych kryteriów optymalnych pod względem kosztów; (NB. 
Zasadę tę należy zawsze stosować przed określeniem potrzeb w zakresie dostaw energii.) oraz

(2) wymagania w zakresie wysokiej wydajności zostały ustanowione zgodnie z przyjętą 
niedawno dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii.
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Poprawka 274
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych:

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie wymagają stosowania 
minimalnych poziomów energii ze źródeł 
odnawialnych w tych budynkach oraz 
zapewniają, aby przed rozpoczęciem 
budowy zostały rozważone i wzięte pod 
uwagę techniczne, środowiskowe i
ekonomiczne możliwości realizacji 
następujących systemów alternatywnych:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza propozycja jest zgodna z nową dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji następujących systemów 
alternatywnych:

Dla budynków nowych państwa 
członkowskie zapewniają, aby przed 
rozpoczęciem budowy zostały rozważone i 
wzięte pod uwagę techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości i 
funkcjonalność realizacji następujących 
alternatywnych technik budowlanych:

Or. it

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie i stworzenie zachęt do budowy 
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energooszczędnych budynków bez ograniczeń technicznych.

Poprawka 276
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii odnawialnej;

a) zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii ze źródeł 
odnawialnych;

Or. en

Poprawka 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii odnawialnej;

a) systemy techniczne oparte na energii 
odnawialnej;

Or. it

Uzasadnienie

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie i stworzenie zachęt do budowy 
energooszczędnych budynków bez ograniczeń technicznych.
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Poprawka 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) kogeneracja; b) kogeneracja i mikrokogeneracja;

Or. it

Uzasadnienie

Komisja proponuje stosowanie systemów kogeneracji w nowych budynkach, ale nie wspomina 
o wykorzystaniu takich systemów w budynkach istniejących. Jednak jako sposób na poprawę 
charakterystyki energetycznej poszczególnych budynków mikrokogeneracja mogłaby stanowić 
skuteczną metodę osiągnięcia celów ograniczenia emisji CO2 i ilości zużywanej energii 
elektrycznej z sieci.

Poprawka 279
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 
blokowe, jeśli dostępne;

c) ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 
blokowe, jeśli dostępne, w szczególności 
oparte całkowicie lub częściowo na 
energii odnawialnej;

Or. en
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Poprawka 280
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ochrony przeciwsłoneczne 
umożliwiające zmniejszenie 
zapotrzebowania na systemy chłodzenia;

Or. fi

Poprawka 281
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) pompy cieplne. d) pompy cieplne określone w dyrektywie 
2009/…/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Poprawka 282
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 –akapit drugi – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) pompy cieplne. d) pompy cieplne spełniające 
współczynniki sezonowej wydajności i 
kryteria określone w dyrektywie 
2009/…/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.
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Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka powinna zapewnić zgodność z dyrektywą w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 283
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) systemy izolacji;

Or. fr

Uzasadnienie

Systemy izolacji przyczyniają się do efektywności energetycznej budynku. Umożliwiają one 
znaczące oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. 
Przemysł opracowuje nowe, coraz bardziej efektywne produkty, które należy przeanalizować 
w celu budowy nowych budynków odpowiadających najwyższym normom izolacji termicznej.  
Każdy techniczny system budynku powinien także uwzględniać, od etapu projektowania, 
systemy izolacji budynku, w celu optymalizacji charakterystyki energetycznej i przyszłego 
korzystania i budynku.

Poprawka 284
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) odnawialne źródła energii 
wytwarzające energię dla indywidualnych 
gospodarstw domowych;

Or. fi
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Poprawka 285
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) sprzęt ICT do celów monitorowania i 
kontroli.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzęt ICT do monitorowania może w dużym stopniu przyczynić się do dokładnej oceny 
sprawności energetycznej sprzętu i instalacji zużywających energię elektryczną.

Poprawka 286
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wentylacja z odzyskiem ciepła.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny brać pod uwagę wydajne technologie o krótkich okresach 
amortyzacji. „Wentylacja z odzyskiem ciepła” oznacza scentralizowany lub 
zdecentralizowany system stałego przepływu powietrza wykorzystujący wymienniki ciepła do 
przekazywania energii z powietrza usuwanego do nawiewanego. Przy zastosowaniu 
wentylacji z odzyskiem ciepła roczna oszczędność energii netto dla powierzchni 150m2 w 
klimacie duńskim wynosi około 5 500 kWh energii pierwotnej. Odpowiada to około 43% 
średniego zużycia energii.
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Poprawka 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do lit. d) państwa 
członkowskie starają się ułatwić 
rozpowszechnianie i stosowanie pomp 
cieplnych poprzez uproszczenie procedury 
udzielania zezwoleń na wiercenie studni 
oraz określenie poziomów wodonośnych i 
sieci cieków wodnych, do których można 
odprowadzać zrzuty, a także możliwości 
przyjęcia systemów klimatyzacji z 
pompami cieplnymi wykorzystującymi 
wodę. 
Ponadto państwa członkowskie 
przewidują subsydia na wiercenie studni 
lub włączenie takich działań do projektów 
rozwoju urbanistycznego.

Or. it

Uzasadnienie

Komisja proponuje stosowanie systemów kogeneracji w nowych budynkach, ale nie wspomina 
o wykorzystaniu takich systemów w budynkach istniejących. Jednak jako sposób na poprawę 
charakterystyki energetycznej poszczególnych budynków mikrokogeneracja mogłaby stanowić 
skuteczną metodę osiągnięcia celów ograniczenia emisji CO2 i ilości zużywanej energii 
elektrycznej z sieci.

Poprawka 288
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 



AM\772875PL.doc 49/115 PE421.132v02-00

PL

budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej, 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku 
lub jego części .

budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała co najmniej minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej, zgodnie z art. 4 i 9.  
Wymagania te ustala się dla systemów 
poddawanych renowacji lub dla 
elementów, bez względu na to, czy są one 
modernizowane, czy wymieniane oraz dla 
budynków poddawanych renowacji jako 
całość w przypadku poważniejszej 
renowacji.

Or. en

Poprawka 289
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków o łącznej powierzchni 
użytkowej powyżej 250 m2 charakterystyka 
energetyczna tych budynków została 
poprawiona, tak  aby spełniała  minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej, na ile jest to możliwe pod 
względem technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
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dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części.

Or. en

Uzasadnienie

Całkowite skreślenie odstępstwa dla małych budynków prawie uniemożliwi organom 
lokalnym przestrzeganie przepisów, biorąc pod uwagę ich obecne możliwości finansowe i 
techniczne.  Dlatego też proponuje się kompromis.

Poprawka 290
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków lub przy modernizacji albo 
wymianie elementów budynku wraz z 
przegrodą zewnętrzną i systemów 
technicznych budynku lub ich części
charakterystyka energetyczna tych 
budynków została poprawiona, tak  aby 
spełniała  minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.  Państwa 
członkowskie określają  minimalne 
wymagania dotyczące  charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 4. Wymagania 
te ustala się zarówno dla systemów 
poddawanych renowacji i dla elementów, 
bez względu na to, czy są one 
modernizowane, czy wymieniane oraz dla 
budynków poddawanych renowacji jako 
całość w przypadku poważniejszej 
renowacji.
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lub jego części  .
Państwa członkowskie zapewniają, 
podobnie jak w art. 6, w przypadku 
poważniejszej renowacji, rozważenie i 
uwzględnienie następujących systemów 
alternatywnych:
a) zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii odnawialnej;
b) kogeneracja ;
c) ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 
blokowe, jeśli jest dostępne, w tym oparte 
całkowicie lub częściowo na energii 
odnawialnej;
d) pompy cieplne określone w dyrektywie 
2009/…/WE w sprawie promowania 
stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.

Poprawka 291
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków wykonawcy byli zobowiązani 
do stosowania minimalnych poziomów 
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aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

energii ze źródeł odnawialnych w tych 
budynkach oraz aby charakterystyka 
energetyczna tych budynków została 
poprawiona, tak aby spełniała minimalne
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej, na ile jest to możliwe pod 
względem technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

Or. en

Poprawka 292
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej zgodnie z 
art. 4. Wymagania te mogą być ustalane
zarówno dla budynków poddawanych 
renowacji jako całość, jak i dla systemów 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu renowacji budynków 
charakterystyka energetyczna tych 
budynków została poprawiona, tak  aby 
spełniała  minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej  , na ile jest 
to możliwe pod względem technicznym, 
funkcjonalnym i ekonomicznym. Państwa 
członkowskie określają minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 4. Wymagania 
te ustala się zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak 
i dla systemów technicznych budynku 
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poddawanych renowacji lub dla
elementów, jeśli stanowią one część prac 
renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części.

oraz poddawanych renowacji elementów
przegrody zewnętrznej budynku, jeśli 
stanowią one część prac renowacyjnych 
przewidywanych do wykonania w ciągu 
nie więcej niż pięciu lat, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części .

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jak najlepszej charakterystyki energetycznej konieczne jest uwzględnienie 
poszczególnych elementów budynku. Jest to jedyny sposób na zapewnienie ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku w przypadku renowacji częściowej lub wymiany 
poszczególnych elementów podczas renowacji całościowej.  Wysoko wydajne systemy 
techniczne w budynku źle zaizolowanym nie mają żadnego sensu ekonomicznego ani 
środowiskowego. 

Poprawka 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te ustala się
zarówno dla budynków poddawanych 
renowacji jako całość, jak i dla systemów 
technicznych poddawanych renowacji oraz 



PE421.132v02-00 54/115 AM\772875PL.doc

PL

dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

dla  elementów przegrody zewnętrznej 
budynku, jeśli stanowią one część prac 
renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części .

Or. en

Uzasadnienie

Tak samo ważne jest zapewnienie, że charakterystyka energetyczna poszczególnych 
elementów przegrody zewnętrzneh budynku spełnia minimalne wymagania. Wysokowydajne 
systemy techniczne w źle zaizolowanych budynkach nie mają sensu gospodarczego ani 
ekologicznego. Wymagania co do charakterystyki energetycznej co do zintegrowanej 
charakterystyki energetycznej budynków jako całości oraz jego części są przedmiotem art. 1, 
3 i 4 oraz załącznika I. Wymagania co do przegrody zewnętrznej wynikają z użycia określenia 
„jego części”, ale należy ująć to jaśniej i precyzyjniej.

Poprawka 294
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków - bez względu na ich wielkość -
charakterystyka energetyczna tych 
budynków została poprawiona, tak  aby 
spełniała  minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, na ile jest to 
możliwe pod względem technicznym, 
funkcjonalnym i ekonomicznym. Państwa 
członkowskie określają  minimalne 
wymagania dotyczące  charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 4. Wymagania 
te mogą być ustalane zarówno dla 
budynków poddawanych renowacji jako 
całość, jak i  dla systemów poddawanych 
renowacji lub dla elementów, jeśli 
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prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  . 

stanowią one część prac renowacyjnych 
przewidywanych do wykonania w 
ograniczonym czasie, przy uwzględnieniu 
celu poprawy ogólnej charakterystyki 
energetycznej budynku lub jego części.

Or. en

Poprawka 295
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak 
i dla systemów poddawanych renowacji 
oraz dla  elementów przegrody 
zewnętrznej budynku, jeśli stanowią one 
część prac renowacyjnych 
przewidywanych do wykonania w 
ograniczonym czasie, przy uwzględnieniu 
celu poprawy ogólnej charakterystyki 
energetycznej budynku lub jego części .

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą ustalić minimalne wymagania co do charakterystyki 
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energetycznej elementów przegrody zewnętrznej budynków oraz systemów techicznych w celu 
zapewnienia, że każda modernizacja będzie okazją do poprawy charakterystyki energetycznej 
budynku.

Poprawka 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części. Państwa członkowskie i 
Komisja propagują badania naukowe 
dotyczące materiałów izolacyjnych, okien i 
drzwi w celu zapewnienia zgodności tych 
elementów z potrzebami i dziedzictwem 
estetycznym budynków.

Or. en
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Poprawka 297
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej  , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku lub 
jego części  .

Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne środki celem  zapewnienia, aby 
przy wykonywaniu ważniejszej renowacji 
budynków charakterystyka energetyczna 
tych budynków została poprawiona, tak
aby spełniała  minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej , 
na ile jest to możliwe pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. Państwa członkowskie 
określają  minimalne wymagania 
dotyczące  charakterystyki energetycznej 
zgodnie z art. 4. Wymagania te mogą być 
ustalane zarówno dla budynków 
poddawanych renowacji jako całość, jak i
dla systemów poddawanych renowacji lub 
dla elementów, jeśli stanowią one część 
prac renowacyjnych przewidywanych do 
wykonania w ograniczonym czasie, przy 
uwzględnieniu celu poprawy ogólnej 
charakterystyki energetycznej budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie tego zdania w obecnie obowiązującej dyrektywie EPBD już napotyka problemy.  
Celem ma być opytamlizacja całkowitego zużycia energii na budynek, co można osiągnąć 
tylko poprzez podejście całościowe. Oznacza to, że nie ma różnicy między nowymi i 
istniejącymi budynkami poddawanymi poważniejszej renowacji.
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Poprawka 298
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują, że od 
dnia 1 stycznia 2015 r. podczas 
planowania każdej gruntownej renowacji 
są rozważane i brane pod uwagę 
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne 
możliwości realizacji następujących 
systemów alternatywnych:
a) zdecentralizowane systemy dostawy 
energii oparte na energii ze źródeł 
odnawialnych;
b) kogeneracja ;
c) ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 
blokowe, jeśli dostępne;
d) pompy cieplne.
e) wentylacja z odzyskiem ciepła.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wymagać od państw członkowskich uwzględniania wydajnych technologii o krótkich 
okresach amortyzacji. Przy zastosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła roczna oszczędność 
energii netto dla powierzchni 150m2 w klimacie duńskim wynosi 5 500 kWh energii 
pierwotnej. Odpowiada to około 43% średniego zużycia energii.

Poprawka 299
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie w szczególności 
przyjmują  środki niezbędne do 
zapewnienia spełniania minimalnych 
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wymogów dotyczących charakterystyki 
energetycznej zgodnie z art. 4 w 
przypadku budynków zajmowanych przez 
mieszkańców popadających w ubóstwo 
energetyczne.

Or. en

Uzasadnienie

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.

Poprawka 300
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ulepszenia budynku, tak aby 
spełniał minimalne wymagania co do 
charakterystyki energetycznej, można 
wykorzystać odpowiednie ogrzewania i 
chłodzenie z odnawialnych źródeł energii, 
jeżeli tych minimalnych wymagań nie 
można spełnić innymi metodami 
określonymi w ust. 1 w sposób możliwy 
pod względem technicznym, 
funkcjonalnym i ekonomicznym.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli nie można spełnić minimalnych wymagań co do charakterystyki energetycznej w sposób 
możliwy pod względem technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym metodami określonymi w 
ust. 1,  odpowiednie wykorzystanie ogrzewania i chłodzenia z odnawialnych źródeł energii 
zgodnie z dyrektywą RES przyjętą na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w 
dniu 17 grudnia 2008 r. powinno być równoznaczne ze spełnieniem tych wymogów.

W Danii odpowiednie wykorzystanie technologii odnawialnych, takich jak pompy cieplne czy 
ogrzewanie lokalne, powoduje, że budynek mniej energooszczędny jest klasyfikowany jako 
spełniający minimalne wymagania co do charakterystyki energetycznej.  

Poprawka 301
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy techniczne budynku Systemy techniczne budynku i elementy 
budynku

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych. Ustala się wymagania dla 
nowych, wymienionych i 
modernizowanych systemów technicznych 
budynku i ich części.

1. Państwa członkowskie określają 
optymalne pod względem kosztów
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach i elementach 
budynków systemów technicznych. Ustala 
się wymagania dla nowych, wymienionych 
i modernizowanych systemów 
technicznych budynku oraz elementów 
budynku i ich części.

Wymagania dotyczą w szczególności 
następujących elementów:

Wymagania dotyczą w szczególności, ale 
nie wyłącznie, następujących elementów:

a) kotłów lub innych wytwornic ciepła w 
systemach ogrzewania;

a) kotłów lub innych wytwornic ciepła w 
systemach ogrzewania, w tym ogrzewania 
lub chłodzenia lokalnego lub blokowego;

b) podgrzewaczy wody w systemach 
ciepłej wody użytkowej;

b) podgrzewaczy wody w systemach 
ciepłej wody użytkowej;

c) centralnej jednostki klimatyzacji lub 
wytwornicy chłodu w systemach 
klimatyzacji.

c) centralnej jednostki klimatyzacji lub 
wytwornicy chłodu w systemach 
klimatyzacji;

ca) zainstalowanego oświetlenia;
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cb) elementów budynku, o których mowa 
w art. 2 ust. 5.

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują osiągnięcie równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i elementy budynku i opierają się 
na właściwej instalacji produktów, ich 
właściwej regulacji i przeglądach danego 
systemu technicznego budynku. W 
przypadku systemów technicznych 
budynku, wymagania te gwarantują 
osiągnięcie równowagi hydraulicznej w 
systemach ogrzewania wodnego oraz 
zastosowanie w instalacji produktów 
odpowiednio dobranych pod względem 
wielkości i rodzaju, przy uwzględnieniu 
planowanego użycia danego systemu 
technicznego budynku.

Or. en

Poprawka 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych. Ustala się wymagania dla 
nowych, wymienionych i 
modernizowanych systemów technicznych 
budynku i ich części.

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych. Wymagania te są zgodne z 
odpowiednimi przepisami wspólnotowymi 
i dotyczą w szczególności następujących 
elementów:

Wymagania dotyczą w szczególności 
następujących elementów:

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa 2002/91/WE nie powinna wymagać od państw członkowskich określania 
szczególnych wymogów co do efektywności energetycznej wobec produktów, jako że jest to 
uregulowane w odpowiednich aktach prawnych (o etykietowaniu, BED, EuP itd.).  Jednakże 
panuje zgoda co do tego, że tekst EPBD mógłby zachęcać państwa członkowskie do 
zastanowienia się, czy nie warto ustanowić bardziej rygorystycznych poziomów na etapie 
instalacji, pod warunkiem, że ich stosowanie będzie zależało od każdorazowej oceny 
technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych możliwości realizacji.

Poprawka 303
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych. Ustala się wymagania dla 
nowych, wymienionych i 
modernizowanych systemów technicznych 
budynku i ich części.

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych oraz oddania ich do użytku. 
Ustala się wymagania dla nowych, 
wymienionych i modernizowanych 
systemów technicznych budynku i ich 
części.

Or. de

Uzasadnienie

Należy również określić minimalne wymogi dotyczące oddawania do użytku instalacji 
technicznych, aby zapewnić prawidłowe uregulowanie instalacji oraz możliwość 
wykorzystania całego potencjału oszczędności energii we wszystkich systemach technicznych.
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Poprawka 304
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych. Ustala się wymagania dla 
nowych, wymienionych i 
modernizowanych systemów technicznych 
budynku i ich części.

1. Państwa członkowskie określają 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej dla 
instalowanych w budynkach systemów 
technicznych oraz oddania ich do użytku. 
Ustala się wymagania dla nowych, 
wymienionych i modernizowanych 
instalacji technicznych, systemów 
technicznych budynku i ich części.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawki gwarantują prawidłowe uregulowanie instalacji. Ponadto izolacja rurociągów 
stwarza stosunkowo korzystną możliwość oszczędzania energii.

Poprawka 305
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kotłów lub innych wytwornic ciepła w 
systemach ogrzewania;

a) kotłów, innych wytwornic lub 
wymienników ciepła w systemach 
ogrzewania;

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy uściślenia specyfikacji systemów technicznych.
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Poprawka 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kotłów lub innych wytwornic ciepła w 
systemach ogrzewania;

a) kotłów lub innych wytwornic ciepła w 
systemach ogrzewania, w tym ogrzewania 
lub chłodzenia lokalnego lub blokowego;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2002/91/WE nie powinna wymagać od państw członkowskich określania 
szczególnych wymogów co do efektywności energetycznej wobec produktów, jako że jest to 
uregulowane w odpowiednich aktach prawnych (o etykietowaniu, BED, EuP itd.).  Jednakże 
panuje zgoda co do tego, że tekst EPBD mógłby zachęcać państwa członkowskie do 
zastanowienia się, czy nie warto ustanowić bardziej rygorystycznych poziomów na etapie 
instalacji, pod warunkiem, że ich stosowanie będzie zależało od każdorazowej oceny 
technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych możliwości realizacji.

Poprawka 307
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rurociągi.  

Or. de
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Poprawka 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) oświetlenia.

Or. en

Poprawka 309
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) systemów wentylacyjnych wraz z 
rekuperatorami ciepła i pompami 
cieplnymi.

Or. pl

Uzasadnienie

Poprawka dotyczy uściślenia specyfikacji systemów technicznych.

Poprawka 310
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rurociągi.

Or. de



PE421.132v02-00 66/115 AM\772875PL.doc

PL

Uzasadnienie

Poprawki gwarantują prawidłowe uregulowanie instalacji. Ponadto izolacja rurociągów 
stwarza stosunkowo korzystną możliwość oszczędzania energii.

Poprawka 311
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) systemy oświetleniowe;

Or. fi

Poprawka 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustala się wymagania dla nowych, 
wymienionych i modernizowanych 
systemów technicznych budynku i ich 
części. Wymagania te stosuje się o tyle, o 
ile są one wykonalne pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. W tym celu uwzględnia 
się co najmniej następujące czynniki:
- przeszkody techniczne (na przyklad 
poważne przeszkody w instalacji lub 
niezgodność różnych technologii)
- czynniki ekonomiczne (na przykład 
nadmiernie wysokie koszty instalacji lub 
niedostępność ekonomiczna dostawy 
energii) 
- czynniki polityczne (na przykład 
propagowanie konkretnego typu energii).
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Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2002/91/WE nie powinna wymagać od państw członkowskich określania 
szczególnych wymogów co do efektywności energetycznej wobec produktów, jako że jest to 
uregulowane w odpowiednich aktach prawnych (o etykietowaniu, BED, EuP itd.).  Jednakże 
panuje zgoda co do tego, że tekst EPBD mógłby zachęcać państwa członkowskie do 
zastanowienia się, czy nie warto ustanowić bardziej rygorystycznych poziomów na etapie
instalacji, pod warunkiem, że ich stosowanie będzie zależało od każdorazowej oceny 
technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych możliwości realizacji.

Poprawka 313
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Można ustalić wymagania dla nowych, 
wymienionych i modernizowanych 
systemów technicznych budynku i ich 
części. Wymagania te stosuje się o tyle, o 
ile są one wykonalne pod względem 
technicznym, funkcjonalnym i 
ekonomicznym. W tym celu uwzględnia 
się co najmniej następujące czynniki:
- przeszkody techniczne (na przyklad, 
poważne przeszkody w instalacji, lub 
niezgodność różnych technologii)
- czynniki ekonomiczne (na przykład 
nadmiernie wysokie koszty instalacji lub 
niedostępność ekonomiczna dostawy 
energii)
- czynniki polityczne (na przykład  
propagowanie konkretnego typu energii).

Or. en

Uzasadnienie

Można ustalić wymagania dla nowych, wymienionych i modernizowanych systemów 
technicznych budynku i ich części. Wymagania te stosuje się o tyle, o ile są one wykonalne 
pod względem technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym.
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Poprawka 314
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują osiągnięcie równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują prawidłowe uregulowanie 
oddawanych do użytku instalacji 
technicznych, osiągnięcie równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

Or. de

Uzasadnienie

Systemy techniczne budynku nie są dotychczas w wystarczający sposób uwzględniane w 
trakcie sprawdzania ogólnej charakterystyki energetycznej budynku.

Należałoby zatem określić również minimalne wymogi dotyczące oddawania do użytku 
instalacji technicznych, aby zapewnić prawidłowe uregulowanie instalacji oraz możliwość 
wykorzystania całego potencjału oszczędności energii.
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Poprawka 315
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują osiągnięcie równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system, w szczególności z przepisami 
zawartymi w dyrektywie 2009/…/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
[ustanawiającej ogólne zasady ustalania 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię], i 
opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują prawidłowe uregulowanie 
oddawanych do użytku instalacji 
technicznych, osiągnięcie równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawki gwarantują prawidłowe uregulowanie instalacji. Ponadto niniejsza dyrektywa nie 
może spowodować wprowadzenia nowych norm, dlatego ważne jest odwołanie do dyrektywy 
w sprawie ekoprojektu.
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Poprawka 316
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują osiągnięcie równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

2. Minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone 
zgodnie z ust. 1 są zgodne z 
obowiązującym prawodawstwem 
dotyczącym produktów składających się na 
system i opierają się na właściwej instalacji 
produktów, ich właściwej regulacji i 
przeglądach danego systemu technicznego 
budynku. W szczególności wymagania te 
gwarantują osiągnięcie regulacji w każdym 
pomieszczeniu z osobna oraz równowagi 
hydraulicznej w systemach ogrzewania 
wodnego oraz zastosowanie w instalacji 
produktów odpowiednio dobranych pod 
względem wielkości i rodzaju, przy 
uwzględnieniu planowanego użycia danego 
systemu technicznego budynku.

Or. en

Uzasadnienie

W wielu nowych państwach członkowskich ogrzewanie może być albo włączone, albo 
wyłączone. Regulacja ogrzewania dokonuje się więc poprzez otwieranie okien, co jest 
kosztowne i stanowi marnotrawstwo energii. Należy ująć możliwość regulacji ogrzewania, 
chłodzenia, wentylacji i oświetlenia w każdym pomieszczeniu z osobna  w celu oszczędzania 
energii po jak najmniejszych kosztach.

Poprawka 317
Fiona Hall, Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
instalację inteligentych liczników we 
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wszystkich nowych i odnawianych 
budynkach oraz przy wymianie licznika, a 
także zachęcają do instalacji aktywnych 
systemów kontroli, takich jak 
automatyzacja, systemy kontroli i 
monitoringu, tam gdzie jest to właściwe, w 
celu umożliwienia konsumentom  
uzyskania właściwych informacji na temat 
zużycia energii; umożliwienia im wysoce 
skutecznej kontroli zużycia energii, 
ręcznej i/lub wykorzystującej 
automatyczne systemy budynku, oraz 
celem zapewnienia źródła danych dla 
wdrożenia art. 3, 4, 5 i 10 oraz 
załącznika I.

Or. en

Poprawka 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Systemy izolacji przegrody zewnętrznej 

budynku
1. Państwa członkowskie ustalają 
minimalne wymogi dotyczący 
efektywności energetycznej systemów 
izolacji przegród zewnętrznych budynku, 
mające zastosowanie w szczególności do:
a) dachu;

b) systemy pokrycia wewnętrznego 
przegród  zewnętrznych budynku, wraz z 
podłogą i sufitem;
c) systemy pokrycia zewnętrznego 
przegród zewnętrznych budynku;
d) okien, parapetów, skrzyń na rolety 
zewnętrzne;
e) likwidacji mostów termicznych, w 
szczególności w połączeniach między 
stropem a balkonem, naszczytnikach, 
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połączeniach między fasadami a 
elementami wystającymi.
2. Wymogi minimalne, o których mowa w
ust. 1, muszą być zgodne z przepisami 
mającymi zastosowanie do wyrobów 
stanowiących element systemu i opierają 
się na właściwej instalacji wyrobów. 
Wymogi te zapewniają w szczególności 
niskie lub zerowe straty ciepła z budynku.

Or. fr

Uzasadnienie

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.
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Poprawka 319
Markus Ferber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9
Budynki charakteryzujące się niskim lub 

zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

c) budynków zajmowanych przez 
władze publiczne.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 

skreślony
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emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

b) pośrednią wartość procentową 
udziału takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej w 2015 r.;

c) informacje na temat środków 
podjętych w celu promowania tych 
budynków.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich 
wdrażaniu. Plany krajowe i sprawozdania 
z postępów mogą być włączone do planów 
działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 21 ust. 2.
5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje strategię oraz w razie potrzeby 
proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

Or. de
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Uzasadnienie

Wznoszenie budynków, które charakteryzują się niskim lub zerowym poziomem emisji CO2 i 
zużycia energii pierwotnej, a w związku z tym wyraźnie odbiegają od minimalnych norm 
ustalanych przez państwa członkowskie, powinna odbywać się jedynie na zasadzie 
dobrowolności. Dlatego też państwa członkowskie nie mogą podejmować zobowiązań do 
osiągnięcia do 2020 r. określonego udziału takich budynków w ogólnej liczbie budynków. 
Proponowany w art. 9 ust. 5 przepis wydaje się stanowić pierwszy krok do wprowadzenia 
konkretnych wymogów UE w sprawie budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii 
(pomocniczość).

Poprawka 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 

emisji CO2

Budynki o zerowym zużyciu netto energii 

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
zerowym poziomem zużycia netto energii. 

1a. Do 2012 r. w przypadku budynków 
zajmowanych przez władze publiczne, a w 
przypadku innych budynków do roku 
2016, państwa członkowskie zapewniają 
zerowe zużycie netto energii przez 
wszystkie nowe budynki.  

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

1b. Państwa członkowskie ustalają 
poziomy docelowe na rok 2015 i 2020 co 
do minimalnego odsetka istniejących 
budynków, które charakteryzują się 
zerowym zużyciem netto energii, 



PE421.132v02-00 76/115 AM\772875PL.doc

PL

mierzonego jako odsetek całkowiej liczby 
budynków oraz jako odestek w 
odniesieniu do calkowitej powierzchni 
użytkowej. Państwa czlonkowskie ustalają 
osobe poziomy docelowe dla:

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

a) budynków mieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

b) budynków niemieszkalnych;

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
zużycie netto energii jest równe zeru;

b) pośrednią wartość procentową udziału 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej w 2015 r.;

ba) szczegółowe informacje o wymogach 
państwa członkowskiego w zakresie 
minimalnych poziomów energii dla źródeł 
odnawialnych w budynkach nowych i 
budynkach istniejących poddawanych 
poważniejszej renowacji, zgodnie z 
wymogami dyrektywy 2008/xx/WE w 
sprawie promowania stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych oraz z art. 6 i 7 
niniejszej dyrektywy;

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków;
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ca) krajowe, regionalne lub lokalne 
programy mające na celu wspieranie 
środków związanych z charakterystyką 
energetyczną, takich jak bodźce fiskalne, 
instrumenty finansowe lub obniżona 
stawka podatku VAT.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
włącza się do planów działań na rzecz 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3a. W ciągu dwóch miesięcy od 
zawiadomienia przez państwo 
członkowskie o planie krajowym, zgodnie 
z ust. 3, Komisja, uwzględniając w pełni 
zasadę pomocniczości, może odrzucić taki 
plan lub dowolną jego część z uwagi na to, 
iż plan ten nie spełnia wszystkich 
wymogów niniejszego artykułu. W takim 
przypadku państwo członkowskie 
proponuje poprawki. W ciągu jednego 
miesiąca od otrzymania propozycji 
Komisja akecptuje zmieniony plan lub 
zwraca się z prośbą o przedstawienie 
kolejnych konkretnych poprawek. 
Komisja wraz z państwem członkowskim, 
którego to dotyczy, podejmuje wszelkie 
rozsądne działania w celu uzgodnienia 
planu krajowego w ciągu pięciu miesięcy 
od daty pierwszego powiadomienia o nim.  

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 21 ust. 2.
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5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje strategię oraz w razie potrzeby 
proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

5. Do 2016 r. Komisja publikuje
sprawozdanie z postępów państw 
członkowskich w zwiększaniu liczby 
budynków o zerowym zużyciu netto 
energii.  Na podstawie tego sprawozdania 
Komisja opracowuje strategię oraz w razie 
potrzeby proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe budynki stanowią ok. 1% budynków na rok. Ten niewielki odsetek powinien 
odzwierciedlać najnowsze technologie w zakresie energooszczęsności i energii odnawialnych 
w celu zapewnienia, że nowe budynki przyczyniają się do osiągnięcia przez UE celów w 
zakresie zmian klimatu i zmniejszania uzależeniania od importowanej, drogiej i rzadko 
występującej energii. Taniej jest wprowadzać te technologie podczas budowy budynku.

Poprawka 321
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 

emisji CO2

Budynki o zerowym zużyciu netto energii 
pierwotnej i generujące nadwyżki energii

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków zgodnych z normami dla 
budynków o zerowym zużyciu netto 
energii pierwotnej lub generujących 
nadwyżki energii. Państwa członkowskie 
stawiają wymóg, że wszystkie nowe 
budynki są budynkami o co najmniej 
zerowym zużyciu energii do najpóźniej 
2014 r. 

Państwa członkowskie wymagają od 
wszystkich budynków nowych i budynków 
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istniejących podlegających renowacji, 
zajmowanych przez władze publiczne, aby 
były one zgodne z co najmniej normami 
dla budynków o zerowym zużyciu netto 
energii pierwotnej od roku 2012, 
uwzględniając fakt, że władze publiczne 
powinny być w awangardzie w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Państwa członkowskie ustalają na lata 
2012, 2015 i 2020 wiążące cele dotyczące 
budynków o zerowym zużyciu netto 
energii pierwotnej lub generujących 
nadwyżki energii jako odsetek całkowitej 
liczby budynków w odniesieniu do 
całkowitej powierzchni użytkowej. 
Poziomy docelowe wynoszą co najmniej 
30% do 2012 r. i 50% do 2015 r.

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

Ustala się oddzielne wiążące poziomy 
docelowe dla:

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

a) istniejących budynków mieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

b) istniejących budynków 
niemieszkalnych;

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność wszystkich istniejących 
budynków podlegających renowacji z co 
najmniej normami dla budynków o 
zerowym zużyciu netto energii pierwotnej 
do najpóźniej 2018 r.

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków o 
zerowym zużyciu energii pierwotnej lub 
generujących nadwyżki energii;

b) pośrednią wartość procentową udziału 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 

b) pośrednią wiążącą wartość procentową, 
jak określono w ust. 1;
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powierzchni użytkowej w 2015 r.;

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

c) przegląd wszystkich strategii i środków 
podjętych w celu promowania tych 
budynków.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

4. Komisja określa wspólną definicję 
budynków o zerowym zużyciu energii i 
generujących nadwyżki energii do 
najpóźniej 2010 r.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje strategię oraz w razie potrzeby 
proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków o zerowym
zużyciu netto energii i generujących 
nadwyżki energii do najpóźniej 31 
czerwca 2012 r. i następnie co trzy lata.
Na podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje plan działania oraz w razie 
potrzeby proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

Or. en

Uzasadnienie

 Niektóre państwa członkowskie już przyjęły ambitne cele co do budynków o lepszej 
charakterystyce. Ze względu powiązane korzyści ekonomiczne, środowiskowe i związane z 
rynkiem pracy pozostałe państwa członkowskie powinny ustalić podobne cele. 
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Poprawka 322
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 

emisji CO2

Budynki generujące nadwyżki energii

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków zgodnych z normami 
budynków generujących nadwyżki 
energii. Ustalają one wiążącą wartość 
procentową, jaką docelowo w 2020 r. ma 
osiągnąć udział takich budynków w 
ogólnej liczbie budynków i jaką mają one 
stanowić w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej.

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

Ustala się oddzielne wiążące poziomy 
docelowe dla:

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność wszystkich budynków nowych i 
budynków istniejących podlegających 
ważniejszej renowacji, o których mowa w 
lit. c), z normami dla budynków 
generujących nadwyżki energii od 2012 r.  
przy uwzględnieniu wiodącej roli, jaką 
organy publiczne powinny odgrywać w 
zakresie charakterystyki energetycznej 
budynków.

Państwa członkowskie stawiają wymóg, by 
wszystkie nowe budynki były zgodne z 
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normami dla budynków generujących 
nadwyżki energii do najpóźniej roku 2015.
Państwa członkowskie zapewniają 
zgodność wszystkich istniejących 
budynków podlegających renowacji z co
najmniej normami dla budynków 
generujących nadwyżki energii do 
najpóźniej 2020 r.

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków
generujących nadwyżki energii;

b) pośrednią wartość procentową udziału 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej w 2015 r.;

b) pośrednią wiążącą wartość procentową 
udziału takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej w 2015 r.;

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

c) streszczenie wszystkich strategii i 
środków podjętych w celu promowania 
tych budynków.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

4. Komisja określa wspólną definicję 
budynków generujących nadwyżki energii 
do najpóźniej 2010 r.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.
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5. Komisja publikuje sprawozdanie z postępów 
państw członkowskich w zwiększaniu liczby 
budynków, których emisje dwutlenku węgla i 
zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe 
zeru. Na podstawie tego sprawozdania 
Komisja opracowuje strategię oraz w razie 
potrzeby proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków 
generujących nadwyżki energii do 
najpóźniej 31 czerwca 2012 r. i następnie 
co trzy lata. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja opracowuje plan 
działania oraz w razie potrzeby proponuje 
środki mające na celu zwiększenie liczby 
takich budynków.

Or. en

Uzasadnienie

 Niektóre państwa członkowskie już przyjęły ambitne cele co do budynków o lepszej 
charakterystyce. Ze względu powiązane korzyści ekonomiczne, środowiskowe i związane z 
rynkiem pracy pozostałe państwa członkowskie powinny ustalić podobne cele.  Dlatego też 
potrzebny jest wyraźny plan działania w zakresie najnowszych technologii i najwyższych 
standardów.

Poprawka 323
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2 lub budynki wytwarzające 
energię

Or. fi
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Poprawka 324
Anni Podimat

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2 i budynki generujące 
nadwyżki energii.

Or. en

Uzasadnienie

Budynki generujące nadwyżki energii, które produkują więcej energii niż jej zużywają, są już 
technicznie możliwe.

Poprawka 325
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2  

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem końcowego zużycia 
energii.  

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, który 
można produkować z odpadów. Budynki o niskim zużyciu energii muszą powstawać jako takie 
już w fazie projektowania, ponieważ późniejsze konieczne roboty są bardzo kosztowne. Z tego 
powodu należy wyłączyć budynki poddawane renowacji. Nie ma również możliwości 
procentowego określenia konkretnych wymogów, o ile nie chce się popaść w gospodarkę 
planową.
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Poprawka 326
Riitta Myller

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2 lub wytwarzających 
energię. Ustalają one minimalną wartość 
procentową, jaką docelowo w 2020 r. ma 
osiągnąć udział takich budynków w 
ogólnej liczbie budynków i jaką mają one 
stanowić w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej.

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru lub 
które wytwarzają energię;

b) pośrednią wartość procentową udziału 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 

b) pośrednią wartość procentową udziału 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 
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powierzchni użytkowej w 2015 r.; powierzchni użytkowej w 2015 r.;
c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru lub 
które wytwarzają energię.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 21 ust. 2.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje strategię oraz w razie potrzeby 
proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru lub 
które wytwarzają energię. Na podstawie 
tego sprawozdania Komisja opracowuje 
strategię oraz w razie potrzeby proponuje 
środki mające na celu zwiększenie liczby 
takich budynków.

Or. fi
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Poprawka 327
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem 
końcowego zużycia energii.

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

Ustala się oddzielne niewiążące poziomy 
docelowe dla:

a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

a) nowych budynków mieszkalnych;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

b) nowych budynków niemieszkalnych;

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

Państwa członkowskie ustalają poziomy 
docelowe, o których mowa w lit. c), przy 
uwzględnieniu wiodącej roli, jaką organy 
publiczne powinny odgrywać w zakresie 
charakterystyki energetycznej budynków.

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, który 
można produkować z odpadów. Budynki o niskim zużyciu energii muszą powstawać jako takie 
już w fazie projektowania, ponieważ późniejsze konieczne roboty są bardzo kosztowne. Z tego 
powodu należy wyłączyć budynki poddawane renowacji. Nie ma również możliwości 
procentowego określenia konkretnych wymogów, o ile nie chce się popaść w gospodarkę 
planową.
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Poprawka 328
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 –ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby nowych budynków 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2 oraz istniejących budynków 
charakteryzujących się niskim lub, jeśli to 
możliwe, zerowym poziomem zużycia 
energii pierwotnej i emisji CO2. Dla 
nowych budynków państwa członkowskie 
stopniowo ustalać normy konstrukcyjne 
dotyczące emisji CO2 i zużycia energii 
pierwotnej, które będą równe zeru. Dla 
budynków istniejących, ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

Or. en

Uzasadnienie

Wznoszenie wszystkich nowych budynków w taki sposób, że zarówno emisje dwutlenku węgla, 
jak i zużycie energii pierwotnej są niskie lub równe zeru przyczyni się do przyśpieszenia 
osiągnięcia efektywnej charakterystyki energetycznej budynków.
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Poprawka 329
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków generujących nadwyżki 
energii oraz budynków charakteryzujących 
się niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

Or. en

Poprawka 330
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 –akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Ustalają one 
minimalną wartość procentową, jaką 
docelowo w 2020 r. ma osiągnąć udział 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i jaką mają one stanowić w 
stosunku do łącznej powierzchni 
użytkowej.

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany mające na celu zwiększenie 
liczby budynków i osiedli ekologicznych
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2. Ustalają one minimalną 
wartość procentową, jaką docelowo w 
2020 r. ma osiągnąć udział takich 
budynków w ogólnej liczbie budynków i 
jaką mają one stanowić w stosunku do 
łącznej powierzchni użytkowej.

Or. fr
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest ułatwienie pojawiania się osiedli ekologicznych. Na szczeblu lokalnym 
jest możliwe powstanie synergii między sektorami w celu jak najlepszego wykorzystania 
dostępnych zasobów – np. biomasy, energii geotermalnej, wykorzystanie ciepła z wytwarzania 
elektryczności (kogeneracja), ciepło powstające jako produkt uboczny w przemyśle – i 
propagowanie budynków o niskim zuzyciu energii pierwotnej.

Poprawka 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem uzyskania nowych i poddanych 
renowacji budynków, które spełniają 
wymagania efektywności energetycznej 
plany krajowe muszą przewidywać:
- zachęty objętościowe w postaci
zbywalnych „kredytów” przyznawanych 
budowniczym za zwiększenie wielkości 
budynku, które można będzie wykorzystać 
w nowych budynkach zlokalizowanych na 
tym samym terenie; 
- w przypadku budynków zabytkowych 
silniejsze zachęty niż zachęty przewidziane 
dla nowych i istniejących budynków;
- stworzenie systemu wydawania 
zarządcom budynków zbywalnych 
certyfikatów w uznaniu zarządzania 
pozwalającego na osiągnięcie i 
utrzymanie określonego poziomu 
oszczędności energii; z drugiej strony, 
zarządcy budynków, którym nie uda się 
osiągnąć i utrzymać ustalonych norm 
efektywności energetycznej, byliby 
zobowiązani do nabycia certyfikatów na 
rynku;
- obniżenie opłat za uzbrojenie terenu;

- przyspieszone i uproszczone procedury 
wydawania zezwoleń na działania 
budowlane związane z budynkami lub 
terenami, które wiążą się z zastosowaniem 
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środków na rzecz oszczędności energii;
- obniżenie opodatkowania 
nieruchomości.

Or. it

Uzasadnienie

Krajowe plany muszą określać środki służące osiągnięciu celów, które spełniają wymagania 
w zakresie efektywności energetycznej zarówno w odniesieniu do nowych budynków, jak i 
budynków poddawanych renowacji.

Poprawka 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obiektów przemysłowych. 

Or. it

Uzasadnienie

W Europie istnieje wiele przestarzałych budynków przemysłowych. Państwa członkowskie 
powinny stworzyć zachęty do ich opuszczenia i rozbiórki w celu pozyskania nowych obiektów 
o wysokiej efektywności energetycznej.

Poprawka 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do lit. ca) państwa 
członkowskie powinny stworzyć zachęty 
do opuszczania przestarzałych budynków 
przemysłowych przez prywatnych lub 
publicznych właścicieli zainteresowanych 
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przeniesieniem działalności do nowych 
obiektów o wysokiej efektywności 
energetycznej poprzez określenie rejonów 
lub stref odpowiednich (pod względem 
infrastruktury lub obecności usług) do 
podjęcia takich odnowionych zdolności 
produkcyjnych. Państwa członkowskie 
powinny również wskazać rejony i strefy 
usługowe, produkcyjne i handlowe, w 
których koncentracja wznoszenia 
budynków o niskim zapotrzebowaniu 
energetycznym jest najbardziej właściwa.

Or. it

Uzasadnienie

W Europie istnieje wiele przestarzałych budynków przemysłowych. Państwa członkowskie 
powinny stworzyć zachęty do ich opuszczenia i rozbiórki w celu pozyskania nowych obiektów 
o wysokiej efektywności energetycznej.

Poprawka 334
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie stawiają wymóg, 
aby ich własne budynki oraz budynki 
władz publicznych lub pokrewnych stały 
się projektami pokazowymi 
energooszczędności i korzystania z energii 
odnawialnej oraz stosuja do tych 
budynków normy dotyczące budynków 
generujących nadzwyżki energii od roku 
2012.

Or. en
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Poprawka 335
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie aktywnie 
progagują normy dotyczące budynków o 
nadwyżkach energii od 2012 r.
Od 2015 r. państwa członkowskie dla 
budynków podlegających poważniejszej 
renowacji ustalają odsetek 
zapotrzebowania energetycznego 
zaspokajanego z odnawialnych źródeł 
energii.

Or. en

Poprawka 336
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
końcowe zużycie energii jest niskie lub 
równe zeru;

b) pośrednią wartość procentową udziału 
takich budynków w ogólnej liczbie 
budynków i w stosunku do łącznej 
powierzchni użytkowej w 2015 r.;

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

c) informacje na temat środków podjętych 
w celu promowania tych budynków.

Or. de
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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, który
można produkować z odpadów. Budynki o niskim zużyciu energii muszą powstawać jako takie 
już w fazie projektowania, ponieważ późniejsze konieczne roboty są bardzo kosztowne. 
Dlatego też należy wyłączyć budynki poddawane renowacji. Nie ma również możliwości
procentowego określenia konkretnych wymogów, o ile nie chce się popaść w gospodarkę 
planową.

Poprawka 337
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Państwa członkowskie opracowują plan 
krajowy, o którym mowa w ust. 1 wraz z 
odpowiednimi władzami lokalnymi i 
regionalnymi, który powinien zawierać 
między innymi następujące elementy:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zangażować władze lokalne i regionalne.

Poprawka 338
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien powstać w konsulacji z 
organami sektora publicznego i innych 
odpowiednich zainteresowanych 
podmiotów i powinien zawierać między 
innymi następujące elementy:
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Uzasadnienie

Przejrzystość i właściwe konsultacje mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego 
kierownictwa ze strony sektora publicznego, co jest celem wnioskowanej przekształconej 
dyrektywy.   Zainteresowane podmioty dysponują wiedzą z pierwszej ręki oraz wiedzą 
specjalistyczną konieczną do oceny wykonalności pod względem technicznym planowanych 
środków oraz mogą zaoferować cenne spostrzeżenia dotyczące opracowania skuteczniejszych 
i długoterminowych działań poprawiających charakterystykę energetyczną budynków.

Poprawka 339
Roberts Zīle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
powinien zawierać między innymi 
następujące elementy:

2. Plan krajowy, o którym mowa w ust. 1, 
opracowuje się we współpracy z władzami 
lokalnymi i regionalnymi i powinien 
zawierać między innymi następujące 
elementy:

Or. en

Uzasadnienie

 Ze względu na szczególnąrolę władz lokalnych i regionalnych w powstawaniu budynków 
należy ustanowić w niniejszej dyrektywie zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w 
sporządzanie planów krajowych.

Poprawka 340
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 

skreślona
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emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków przedstawioną przez Komisję, definicje i metody obliczeń w 
państwach członkowskich UEdla budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii lub emisji 
CO2 bardzo się różnią .  Wspólne definicje mogą pomóc w przyspieszeniu wdrażania norm 
dla budynków o niskim zużyciu energii i o niskiej emisji CO2.

Poprawka 341
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru;

a) stosowaną przez dane państwo 
członkowskie definicję budynków 
generujących nadwyżkę energii oraz 
budynków, których emisje dwutlenku 
węgla i zużycie energii pierwotnej są 
niskie lub równe zeru;

Or. en

Poprawka 342
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) informacje geograficzne na szczeblu 
krajowym i regionalnym na temat 
istniejących miejscowych instalacji 
energii odnawialnej w budynkach lub 
zintegrowanych z budynkami;
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Poprawka 343
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera cb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) informacje na temat odsetka 
budynków publicznych lub pokrewnych 
wobec publicznych spełniających normy 
nadwyżek energii, oraz budynków 
publicznych i pokrewnych 
charakteryzujących się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2; 

Or. en

Poprawka 344
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE. W ciągu trzech miesięcy od 
przekazania przez państwo członkowskie 
planu krajowego Komisja może zażądać, 
aby to państwo członkowskie przedstawiło 
plan zmieniony, na tej podstawie, że 
istniejący plan nie zawiera wszystkich 
niezbędnych elementów. W tym przypadku 
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państwo członkowskie proponuje 
poprawki, które muszą być zaakceptowane 
przez Komisję przed przyjęciem planu.

Or. en

Poprawka 345
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co pięć lat składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu. 
Plany krajowe i sprawozdania z postępów 
mogą być włączone do planów działań na 
rzecz efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg składania sprawozdań co pięć lat jest wystarczający.

Poprawka 346
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

4. Komisja ustanawia wspólne definicje 
budynków, których emisje dwutlenku 
węgla i zużycie energii pierwotnej są 
niskie lub równe zeru.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z oceną skutków przedstawioną przez Komisję, definicje i metody obliczeń w 
państwach członkowskich UEdla budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii lub emisji 
CO2 bardzo się różnią .  Wspólne definicje mogą pomóc w przyspieszeniu wdrażania norm 
dla budynków o niskim zużyciu energii i o niskiej emisji CO2.

Poprawka 347
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków generujących 
nadwyżki energii oraz budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

Or. en

Poprawka 348
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których emisje 
dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru.

4. Komisja ustanawia wspólne zasady 
definiowania budynków, których końcowe
zużycie energii jest niskie lub równe zeru.

Or. de

Uzasadnienie

Dla użytkownika zasadnicze znaczenie ma nie zużycie energii pierwotnej, ale końcowe zużycie 
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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, który można produkować z odpadów.

Poprawka 349
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskaźnik numeryczny emisji dwutlenku 
węgla oblicza się zgodnie z załącznikiem I.

Or. fr

Uzasadnienie

Dla spójności i w celu określenia spójnych definicji takich budynków ważne jest 
uwzględnienie wskaźnika numerycznego emisji dwutlenku węgla w taki sposób, jaki 
przewiduje załącznik I.

Poprawka 350
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje strategię oraz w razie potrzeby 
proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków 
generujących nadwyżki energii oraz 
budynków, których emisje dwutlenku 
węgla i zużycie energii pierwotnej są 
niskie lub równe zeru. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja opracowuje 
strategię oraz w razie potrzeby proponuje 
środki mające na celu zwiększenie liczby 
takich budynków.

Or. en
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Poprawka 351
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej są niskie lub równe zeru. Na 
podstawie tego sprawozdania Komisja 
opracowuje strategię oraz w razie potrzeby 
proponuje środki mające na celu 
zwiększenie liczby takich budynków.

5. Komisja publikuje sprawozdanie z 
postępów państw członkowskich w 
zwiększaniu liczby budynków, których 
końcowe zużycie energii jest niskie lub 
równe zeru. Na podstawie tego 
sprawozdania Komisja opracowuje 
strategię oraz w razie potrzeby proponuje 
środki mające na celu zwiększenie liczby 
takich budynków.

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 
elektryczna pochodzi na przykład z odnawialnych źródeł, czy też z elektrowni jądrowej. To 
samo dotyczy gazu ziemnego, który można produkować z odpadów.

Poprawka 352
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja upoważnia kraje 
członkowskie dysponujące 
niewykorzystanymi środkami z Funduszu 
Spójności, które w pełni dokonały alokacji 
przyznanych im środków z Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w tym środków 
przeznaczonych na mieszkalnictwo, do 
transferu części tych niewykorzystanych 
środków strukturalnych do Regionów z 
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przeznaczeniem na inwestycje 
renowacyjne w budownictwie spełniające 
wymogi efektywności energetycznej oraz 
pozwalające lepiej wykorzystać energię 
odnawialną w budownictwie.

Or. pl

Uzasadnienie

Środki z Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały rozdzielone w poszczególnych Regionach, a 
ich wykorzystanie jest poważnie zaawansowane, w przeciwieństwie do środków z Funduszy 
Strukturalnych, które mają służyć m.in. tworzeniu lepszych warunków spójności ekologicznej i 
infrastrukturalnej w Europie. Renowacja i termomodernizacja w budownictwie to w pełni 
działania proekologiczne pożądane we wszystkich krajach członkowskich.

Poprawka 353
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wsparcie finansowe

1. Do 30 czerwca 2009 r. Komisja 
przedstawi odpowiednie wnioski dotyczące 
ustanowienia mechanizmów finansowych 
w celu wsparcia wprowadzania w życie 
wymogów określonych w art. 5-9. Wnioski 
te będą obejmowały:
a) przeznaczenie kwoty alokacji z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, która zostanie 
wykorzystana na wspieranie inwestycji 
związanych z efektywnością energetyczną 
i energią odnawialną, zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
Kkwota ta zostanie wynosi co najmniej 
15% całkowitej alokacji;
b) rozszerzenie zakresu kwalifikowalności 
projektów związanych z efektywnością 
energetyczną i energią odnawialną w celu 
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objęcia ich środkami z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego –
przynajmniej na tyle, by wszystkie 
państwa członkowskie kwalifikowały się 
do finansowania zwiększania 
efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w budownictwie 
mieszkaniowym;
c) wykorzystanie innych środków 
finansowych Wspólnoty w celu wspierania 
prac badawczo-rozwojowych, kampanii 
informacyjnych oraz szkoleń związanych z 
efektywnością energetyczną;
d) częściowe wykorzystanie pomocy 
finansowej z europejskiego planu 
naprawy gospodarczej UE, w 
szczególności rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr xx/xxxx 
ustanawiającego progam wsparcia 
naprawy gospodarczej poprzez 
przyznawanie pomocy finansowej 
projektom w dziedzinie energii, w celu 
ustanowienia wielomiliardowego, 
nieoprocentowanego systemu gwarancji 
kredytowych na rzecz energooszczędności 
i energii odnawialnych, w szczególności w 
budownictwie;  
e) wykorzystanie programu Inteligentna 
Energia – Europa w celu ustanowienia, 
przede wszystkim poprzez pomoc 
techniczną, niezbędnych struktur 
naukowych, skupiających się przede 
wszystkim na europejskich miastach i 
regionach;
f) ustanowienie poprzez Komisję 
Europejską, Europejski Fundusz 
Inwestycyjny i, w razie potrzeby, państwa 
członkowskie, Europejskiego Funduszu 
Efektywności Energetycznej i Energii 
Odnawialnej, mającego na celu 
mobilizowanie, w orkesie poprzedzającym 
rok 2020, kolejnych funduszy publicznych 
i inwestycji prywatnych na rzecz 
projektów na małą i średnią skalę z 
zakresu efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej realizowanych w 
państwach członkowskich w celu 
wykonania tej dyrektywy;
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e) zredukowana lub zerowa stawka VAT 
na usługi i produkty związane z poprawą 
efektywności energetycznej budynków 
oraz na usługi i produkty energii 
odnawialnej. 
2. Państwa członkowskie wdrażają jeden 
lub kilka z następujących instrumentów 
wsparcia finansowego:
3. Bodźce finansowe i fiskalne powinny 
przyczyniać się do wykonania zaleceń 
określonych w świadectwie 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie, skąd będzie pochodzić finansowanie niezbędnych inwestycji w 
budownictwie.

Poprawka 354
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wsparcie finansowe

1. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedstawi odpowiednie wnioski dotyczące 
ustanowienia mechanizmów finansowych 
w celu wsparcia wprowadzania w życie 
wymogów określonych w art. 5-9. Wnioski 
te będą obejmowały:
a) wzrost środków do maksymalnej kwoty 
alokacji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które zostaną 
wykorzystane do wspierania inwestycji 
związanych z efektywnością energetyczną 
wraz z lokalnym ogrzewaniem i 
chłodzeniem oraz zi energią odnawialną, 
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zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006. Ta maksymalna kwota 
zostanie zwiększona do co najmniej 15% 
całkowitej alokacji;
b) rozszerzenie zakresu kwalifikowalności 
projektów związanych z efektywnością 
energetyczną wraz z lokalnym 
ogrzewaniem i chłodzeniem oraz z energią 
odnawialną w celu objęcia ich środkami z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – przynajmniej na tyle, by 
wszystkie państwa członkowskie 
kwalifikowały się do finansowania 
zwiększania efektywności energetycznej i 
inwestycji w energię odnawialną w 
budownictwie mieszkaniowym;
c) częściowe wykorzystanie innych 
środków finansowych Wspólnoty w celu 
wspierania prac badawczo-rozwojowych, 
kampanii informacyjnych oraz szkoleń 
związanych z efektywnością energetyczną;
d) powołanie przez Komisję Europejską, 
Europejski Bank Inwestycyjny i państwa 
członkowskie Funduszu Efektywności 
Energetycznej i Energii Odnawialnej w 
celu zgromadzenia do 2020 roku funduszy 
publicznych i inwestycji prywatnych w 
celu wdrażania projektów związanych z 
efektywnością energetyczną i energią 
odnawialną w państwach członkowskich 
dla potrzeb wprowadzenia w życie 
niniejszej dyrektywy;
e) obniżenie stawki podatku VAT na 
usługi i produkty związane z poprawą 
efektywności energetycznej w budynkach.
2.  Państwa członkowskie wdrażają jeden 
lub kilka instrumentów wsparcia 
finansowego zawartych w załączniku V. 
W świadectwach charakterystyki 
energetycznej, o których mowa w art. 10, 
określone zostanie, z których 
mechanizmów można skorzystać w celu 
sfinansowania wprowadzania w życie 
zaleceń dotyczących opłacalnej 
ekonomicznie poprawy charakterystyki 
energetycznej danego budynku.
3. Bodźce finansowe i fiskalne powinny 
przyczyniać się do wykonania zaleceń 
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określonych w świadectwie 
charakterystyki energetycznej.
4. Wprowadzając w życie wymogi, o 
których mowa w ust. 1 i 2, Komisja i 
państwa członkowskie wdrażają, w 
szczególności, środki, których celem jest 
wspieranie inwestycji związanych z 
poprawą efektywności energetycznej w 
przypadku podmiotów zagrożonych 
ubóstwem energetycznym, w tym 
zawierają umowy na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej (ang. 
Energy Performance Contracting).

Or. en

Uzasadnienie

W kwestii wsparcia finansowego poprawka powinna wyraźnie uwzględnić  ogrzewanie i 
chłodzenie lokalne, które będzie odgrywać rolę strategiczną w projektowaniu budynków lepiej 
wykorzystujących zasoby.

Poprawka 355
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wsparcie finansowe

1. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedstawi odpowiednie wnioski dotyczące 
ustanowienia mechanizmów finansowych 
w celu wsparcia wprowadzania w życie 
wymogów określonych w art. 5-9. Wnioski 
te będą obejmowały:
a) wzrost środków do maksymalnej kwoty 
alokacji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które mogą zostać 
wykorzystane do wspierania inwestycji 
związanych z efektywnością energetyczną 
wraz z lokalnym ogrzewaniem i 
chłodzeniem oraz z energią odnawialną, 
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zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006. Ta maksymalna kwota 
zostanie zwiększona do co najmniej 15% 
całkowitej alokacji;
b) rozszerzenie zakresu kwalifikowalności 
projektów związanych z efektywnością 
energetyczną wraz z lokalnym 
ogrzewaniem i chłodzeniem oraz z energią 
odnawialną w celu objęcia ich środkami z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – przynajmniej na tyle, by 
wszystkie państwa członkowskie 
kwalifikowały się do finansowania 
zwiększania efektywności energetycznej i 
inwestycji w energię odnawialną w 
budownictwie mieszkaniowym;
c) wykorzystanie innych środków 
finansowych Wspólnoty w celu wspierania 
prac badawczo-rozwojowych, kampanii 
informacyjnych oraz szkoleń związanych z 
efektywnością energetyczną; 
d) powołanie przez Komisję Europejską, 
Europejski Bank Inwestycyjny i państwa 
członkowskie Funduszu Efektywności 
Energetycznej i Energii Odnawialnej w 
celu zgromadzenia do 2020 roku funduszy 
publicznych i inwestycji prywatnych w 
celu wdrażania projektów związanych z 
efektywnością energetyczną i energią 
odnawialną w państwach członkowskich 
dla potrzeb wprowadzenia w życie 
niniejszej dyrektywy;
e) obniżenie stawki podatku VAT na 
usługi i produkty związane z poprawą 
efektywności energetycznej w budynkach.
2. Państwa członkowskie wdrażają jeden 
lub kilka instrumentów wsparcia 
finansowego zawartych w załączniku V. 
W świadectwach charakterystyki 
energetycznej, o których mowa w art. 10, 
określone zostanie, z których 
mechanizmów można skorzystać w celu 
sfinansowania wprowadzania w życie 
zaleceń dotyczących opłacalnej 
ekonomicznie poprawy charakterystyki 
energetycznej danego budynku.
3. Bodźce finansowe i fiskalne powinny 
przyczyniać się do wykonania zaleceń 
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określonych w świadectwie 
charakterystyki energetycznej.
4. Wprowadzając w życie wymogi, o 
których mowa w ust. 1 i 2, Komisja i 
państwa członkowskie wdrażają, w 
szczególności, środki, których celem jest 
wspieranie inwestycji związanych z 
poprawą efektywności energetycznej w 
przypadku podmiotów zagrożonych 
ubóstwem energetycznym, w tym 
zawierają umowy na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej (ang. 
Energy Performance Contracting).

Or. xm

Uzasadnienie

Poprawka wspiera propozycję sprawozdawczyni dotyczącą nowego artykułu, powinien on 
jednak zostać uzupełniony w ust. 1 lit a) i b) o lokalne ogrzewanie i chłodzenie. Lokalne 
ogrzewanie i chłodzenie ogrywają ważną rolę w konstruowaniu budynków o lepszej 
charakterystyce energetycznej.

Poprawka 356
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wsparcie finansowe

1. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedstawi odpowiednie wnioski dotyczące 
ustanowienia mechanizmów finansowych 
w celu wsparcia wprowadzania w życie 
wymogów określonych w art. 5-9. Wnioski 
te będą obejmowały:
a) wzrost środków do maksymalnej kwoty 
alokacji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które zostaną 
wykorzystane do wspierania inwestycji 
związanych z efektywnością energetyczną 
i energią odnawialną, zgodnie z art. 7 
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rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Ta 
maksymalna kwota zostanie zwiększona 
do co najmniej 15% całkowitej alokacji;
b) rozszerzenie zakresu kwalifikowalności 
projektów związanych z efektywnością 
energetyczną i energią odnawialną w celu 
objęcia ich środkami z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego –
przynajmniej na tyle, by wszystkie 
państwa członkowskie kwalifikowały się 
do finansowania zwiększania 
efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w budownictwie 
mieszkaniowym;
c) wykorzystanie innych środków 
finansowych Wspólnoty w celu wspierania 
prac badawczo-rozwojowych, kampanii 
informacyjnych oraz szkoleń związanych z 
efektywnością energetyczną;
d) powołanie przez Komisję Europejską, 
Europejski Bank Inwestycyjny i państwa 
członkowskie Funduszu Efektywności 
Energetycznej i Energii Odnawialnej w 
celu zgromadzenia do 2020 roku funduszy 
publicznych i inwestycji prywatnych w 
celu wdrażania projektów związanych z 
efektywnością energetyczną i energią 
odnawialną w państwach członkowskich 
dla potrzeb wprowadzenia w życie 
niniejszej dyrektywy;
e) obniżenie stawki podatku VAT na 
usługi i produkty związane z poprawą 
efektywności energetycznej w budynkach.
2. Państwa członkowskie wdrażają jeden 
lub kilka instrumentów wsparcia 
finansowego zawartych w załączniku V. 
W świadectwach charakterystyki 
energetycznej, o których mowa w art. 10, 
określone zostanie, z których 
mechanizmów można skorzystać w celu 
sfinansowania wprowadzania w życie 
zaleceń dotyczących opłacalnej 
ekonomicznie poprawy charakterystyki 
energetycznej danego budynku.
3. Bodźce finansowe i fiskalne powinny 
przyczyniać się do wykonania zaleceń 
określonych w świadectwie 
charakterystyki energetycznej.
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4. Wprowadzając w życie wymogi, o 
których mowa w ust. 1 i 2, Komisja i 
państwa członkowskie wdrażają, w 
szczególności, środki, których celem jest 
wspieranie inwestycji związanych z 
poprawą efektywności energetycznej w 
przypadku podmiotów zagrożonych 
ubóstwem energetycznym mieszkańców, w 
tym zawierają umowy na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej (ang. 
Energy Performance Contracting).

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się „ubóstwo energetyczne mieszkańców” zamiast wprowadzonego przez 
sprawozdawcę „ubóstwa energetycznego” w celu uniknięcia pomyłki z brakiem dostępu do 
infrastruktury energetycznej, który jest czasem nazywany ubóstwem energetycznym.

Poprawka 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wsparcie finansowe

1. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedstawi odpowiednie wnioski dotyczące 
ustanowienia mechanizmów finansowych 
w celu wsparcia wprowadzania w życie 
wymogów określonych w art. 5-9. Wnioski 
te będą obejmowały:
a) wzrost środków do maksymalnej kwoty 
alokacji z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które zostaną 
wykorzystane do wspierania inwestycji 
związanych z efektywnością energetyczną 
i energią odnawialną, zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Ta 
maksymalna kwota zostanie zwiększona 
do co najmniej 15% całkowitej alokacji;
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b) rozszerzenie zakresu kwalifikowalności 
projektów związanych z efektywnością 
energetyczną i energią odnawialną w celu 
objęcia ich środkami z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego –
przynajmniej na tyle, by wszystkie 
państwa członkowskie kwalifikowały się 
do finansowania zwiększania 
efektywności energetycznej i inwestycji w 
energię odnawialną w budownictwie 
mieszkaniowym;
c) wykorzystanie innych środków 
finansowych Wspólnoty w celu wspierania 
prac badawczo-rozwojowych, kampanii 
informacyjnych oraz szkoleń związanych z 
efektywnością energetyczną;
d) zwiększyć dostęp do pożyczek z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
wraz z obniżeniem minimalnego progu 
takich pożyczek obecnie wynoszącego 25 
mln EUR, w celu mobilizowania 
publicznych pieniędzy i inwestycji 
prywatnych w celu wdrażania projektów 
związanych z efektywnością energetyczną 
i energią odnawialną w państwach 
członkowskich dla potrzeb wprowadzenia 
w życie niniejszej dyrektywy;
e) obniżona stawka VAT na usługi i 
produkty związane z poprawą 
efektywnosci energetycznej budynków 
oraz na usługi i produkty energii 
odnawialnej w celu propagowania 
większego korzystania z energii 
odnawialnej w budynkach.
2. Państwa członkowskie wdrażają co 
najmniej dwa instrumenty wsparcia 
finansowego zgodnie z procedurą z 
załącznika V. W świadectwach 
charakterystyki energetycznej, o których 
mowa w art. 10, określone zostanie, z 
których mechanizmów można skorzystać 
w celu sfinansowania wprowadzania w 
życie zaleceń dotyczących opłacalnej 
ekonomicznie poprawy charakterystyki 
energetycznej danego budynku.
3. Bodźce finansowe i fiskalne powinny 
przyczyniać się do wykonania zaleceń 
określonych w świadectwie 
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charakterystyki energetycznej.
4. Wprowadzając w życie wymogi, o 
których mowa w ust. 1 i 2, Komisja i 
państwa członkowskie wdrażają, w 
szczególności, środki, których celem jest 
wspieranie inwestycji związanych z 
poprawą efektywności energetycznej w 
przypadku podmiotów zagrożonych 
ubóstwem energetycznym, w tym 
zawierają umowy na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej (ang. 
Energy Performance Contracting).

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo ambitne cele tej dyrektywy wymagają wsparcia finansowego zarówno z UE, jak i z 
samych państw członkowskich. Jednakże to państwa członkowskie decydują, które instrumenty 
finansowe są w ich przypadku możliwe i najskuteczniejsze.

Poprawka 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Zachęty finansowe i interwencja 

rynkowa
1. Państwa członkowskie sporządzają 
sprawozdania krajowe z zachet 
finansowych i podatkowych przyjętych na 
szczeblu krajowym i niższym w celu 
propagowania większej efektywności 
energetycznej budynków zarówno 
nowych, jak i istniejących. Sprawozdania 
te zawierają plany dalszego rozwoju tych 
zachęt.
2. Państwa członkowskie opracowują 
sprawozdania krajowe z przeszkód 
prawnych i rynkowych dla inwestycji w 
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efeltywność energetyczną budynków 
nowych i istniejących. Wspomnianym 
sprawozdaniom krajowym towarzyszy 
szczegółowa lista środków podjętych przez 
państwa członkowskie w celu 
zmniejszenia tych barier.
3. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji sprawozdania krajowe, o których 
mowa w ust. 1 i 2, poprzez dołączanie ich 
do  planów działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE. Co trzy lata 
państwa członkowskie składają kolejne 
sprawozdania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny skladać Komisji sprawozdania ze swoich starań co do 
zwalaczania przeszkód rynkowych poprzez zwiększanie zachęt finansowych i podatkowych 
skierowanych do właścicieli domów i najemców, tak by podejmowali oni renowacje 
budynków istniejących prowadzące do zwiększenia efektywności energetycznej lub nowych 
energooszczędnych budynków.

Poprawka 359
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a 
Usuwanie barier rynkowych

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany usuwania barier w 
krajowym prawie budowlanym, prawie 
wynajmu i prawie o ochronie zabytków 
oraz plany stworzenia zachęt finansowych 
dla inwestycji poprawiających 
charakterystykę energetyczną nowych i 
istniejących budynków.
2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
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ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co trzy lata składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich 
wdrażaniu. Plany krajowe i sprawozdania 
z postępów mogą być włączone do planów 
działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie należy zachęcać do tworzenia dodatkowych zachęt finansowych, np. w 
prawie podatkowym, oraz do usuwania istniejących barier w prawie budowlanym, prawie 
wynajmu i prawie o ochronie zabytków. Odnosi się to między innymi do wymogów 
dotyczących modernizacji mającej na celu zwiększenie oszczędności energii i do istniejących 
wymagań modernizacyjnych w budynkach objętych ochroną zabytków.

Poprawka 360
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Usuwanie barier rynkowych

1. Państwa członkowskie opracowują 
krajowe plany usuwania barier w 
krajowym prawie budowlanym i prawie 
wynajmu oraz plany stworzenia zachęt 
finansowych dla inwestycji 
poprawiających charakterystykę 
energetyczną nowych i istniejących 
budynków.
2. Państwa członkowskie przekazują 
Komisji plany krajowe, o których mowa w 
ust. 1, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 
r. i co pięć lat składają Komisji 
sprawozdanie z postępów w ich 
wdrażaniu. Plany krajowe i sprawozdania 
z postępów mogą być włączone do planów 
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działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE.

Or. de

Uzasadnienie

W ten sposób państwom członkowskim zapewnia się możliwość uczenia się nawzajem od 
siebie i wymiany doświadczeń związanych z osiągnięciami stosowanych przez nie systemów 
zachęt. Z uwagi na długie okresy planowania i realizacji wymóg składania sprawozdań co 
pięć lat jest wystarczający. Ponadto chodzi o określenie i usunięcie barier rynkowych.
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