
PR\763315PL.doc PE418.275v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

2008/0223(COD)

3.2.2009

***I
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawczyni: Silvia-Adriana Ţicău

(Przekształcenie – art. 80 a Regulaminu)

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 2/52 PR\763315PL.doc

PL

PR_COD_Recastingam

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II. Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków (przekształcenie)
(COM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Procedura współdecyzji – przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0780),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony przez Komisję (C6-0413-2008),

– uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 3 lutego 2009 r. skierowane do Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 80 a ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając art. 80 i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Prawnej (A6-0000/2009),

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy 
wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie 
we wniosku, oraz że w odniesieniu do niezmienionych przepisów istniejących tekstów 
wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez zmian merytorycznych,

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem poniższych 
poprawek;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Budynki mają wpływ na 
długoterminowe zużycie energii, stąd też 
nowe budynki powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej, 
dostosowane do lokalnego klimatu. 
Ponieważ zastosowanie alternatywnych 
systemów zaopatrzenia w energię nie jest 
generalnie wykorzystywane w pełnym 
zakresie, należy rozważać techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię nowych budynków 
i budynków poddawanych gruntownej 
renowacji oraz modernizacji lokalnego 
systemu ogrzewania w celu polepszenia 
efektywności energetycznej lub 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, niezależnie od wielkości 
budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości realizacji alternatywnych systemów 
zaopatrzenia w energię należy rozważyć w przypadku nowych budynków i budynków 
poddawanych gruntownej renowacji oraz w przypadku modernizacji lokalnego systemu 
ogrzewania w celu zwiększenia efektywności energetycznej lub wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zdefiniowanie wspólnej metodologii definiowania budynków charakteryzujących się niskim 
lub zerowym poziomem emisji CO2 i zużycia energii pierwotnej. Do dnia 30 czerwca 2010 r. 
Komisja Europejska powinna wystąpić z wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi stworzenia 
wspólnej metodologii do tego celu, uwzględniającej regionalne warunki pogodowe, a także 
ustanowić Fundusz Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, aby do 2020 r. 
zacząć wspierać stopniowy wzrost odsetka nowych budynków spełniających tę normę.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Jeśli minimalne wymagania 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków charakteryzujących się niskim 
lub zerowym poziomem emisji CO2 i 
zużycia energii pierwotnej mają być 
skuteczne, powinny uzyskać wsparcie w 
postaci adekwatnych środków 
finansowych dla władz publicznych, 
przedsiębiorstw i właścicieli domów. 
Komisja Europejska powinna wystąpić z 
kolejnymi wnioskami legislacyjnymi w tej 
dziedzinie, w szczególności w związku z 
wykorzystaniem Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i obniżeniem 
podatku VAT na produkty i usługi 
związane z efektywnością energetyczną. 
Należy zachęcać państwa członkowskie do 
stworzenia krajowych programów 
wsparcia środków na rzecz efektywności 
energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest adekwatne wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw i właścicieli domów, w 
szczególności związane z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
obniżeniem podatku VAT na produkty i usługi dotyczące efektywności energetycznej. Należy 
zachęcać państwa członkowskie do stworzenia krajowych programów wsparcia środków na 
rzecz efektywności energetycznej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Potencjalni nabywcy i najemcy 
budynku lub jego części powinni 

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

otrzymywać – dzięki świadectwu 
charakterystyki energetycznej – właściwe 
informacje dotyczące charakterystyki 
energetycznej budynku i praktyczne rady 
na temat możliwości jej poprawy. 
Świadectwo powinno również dostarczać 
informacji na temat faktycznego wpływu 
ogrzewania i chłodzenia na potrzeby 
energetyczne budynku, na zużycie energii 
pierwotnej i na emisję dwutlenku węgla.
Właściciele budynku powinni mieć 
możliwość zwrócenia się o wydanie 
świadectwa lub zaktualizowanego 
świadectwa w każdej chwili, nie tylko 
podczas wynajmowania, sprzedaży lub 
odnawiania budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Świadectwo charakterystyki energetycznej mogłoby być zdobywane nie tylko podczas 
wynajmowania, renowacji lub sprzedaży budynku bądź jego części, lecz również na żądanie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne powinny dawać przykład i wdrażać zalecenia zawarte w świadectwach 
charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie powinny zawrzeć w swoich planach 
krajowych środki na rzecz wspierania władz publicznych w tym zakresie, aby umożliwić im 
wczesne przyjęcie ulepszeń z zakresu efektywności energetycznej. Podczas opracowywania 
planów krajowych państwa członkowskie powinny konsultować się z przedstawicielami władz 
lokalnych i regionalnych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Budynki zajmowane przez władze 
publiczne i budynki często odwiedzane 
przez ludność stanowią okazję, aby dać 
dobry przykład, poprzez uwzględnianie 
rozważań środowiskowych i 
energetycznych, i z tego powodu budynki 
te powinny być regularnie poddawane 
certyfikacji energetycznej. Publiczne 
rozpowszechnienie informacji dotyczącej 
charakterystyki energetycznej powinno być 
wzmocnione umieszczeniem tych 
świadectw energetycznych w widocznym 
miejscu. Komisja Europejska powinna 
zaprojektować wspólną europejską 
etykietę „budynku najbardziej 
efektywnego energetycznie”, która byłaby 
umieszczana na budynkach spełniających 
minimalne wymagania dotyczące 
efektywności energetycznej i 
wdrażających zalecenia zawarte w 
świadectwie charakterystyki 
energetycznej.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu wspierania minimalnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej Komisja 
Europejska projektuje wspólną europejską etykietę „budynku najbardziej efektywnego 
energetycznie”, która byłaby umieszczana na budynkach spełniających minimalne wymagania 
efektywności energetycznej i wdrażających zalecenia zawarte w świadectwie charakterystyki 
energetycznej.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Zapewnienie wzajemnego 
uznawania świadectw efektywności 
energetycznej wydanych przez inne 
państwa członkowskie może okazać się 
istotne dla rozwoju transgranicznego 
rynku usług finansowych i usług innego 
rodzaju, wspierających efektywność 
energetyczną. Aby to ułatwić, Komisja 
Europejska powinna ustanowić wspólne 
minimalne normy dla treści i układu 
graficznego świadectw oraz dla 
akredytacji ekspertów. Każde świadectwo 
efektywności energetycznej powinno być 
dostępne zarówno w języku właściciela, 
jak i w języku lokatora, w celu ułatwienia 
zrozumienia zaleceń.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest wzajemne uznawanie świadectw efektywności energetycznej. Treść świadectwa 
powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla lokatora, jak i dla właściciela, aby mogli oni 
podjąć działania realizujące zawarte w nim zalecenia.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Regularne przeglądy systemów 
ogrzewania i klimatyzacji przez 
wykwalifikowany personel przyczyniają 
się do utrzymania ich poprawnej regulacji, 
zgodnie ze specyfikacją wyrobu, i w ten 
sposób zapewniają ich optymalne 
funkcjonowanie z punktu widzenia 
środowiska, bezpieczeństwa i energii. 
Niezależna ocena całego systemu 
ogrzewania i klimatyzacji powinna być 
przeprowadzana w regularnych odstępach 
czasu podczas jego cyklu życia, zwłaszcza 
przed jego wymianą lub modernizacją.

(20) Regularne przeglądy systemów 
ogrzewania i klimatyzacji przez 
wykwalifikowany personel przyczyniają 
się do utrzymania ich poprawnej regulacji, 
zgodnie ze specyfikacją wyrobu, i w ten 
sposób zapewniają ich optymalne 
funkcjonowanie z punktu widzenia 
środowiska, bezpieczeństwa i energii. 
Niezależna ocena całego systemu 
ogrzewania i klimatyzacji powinna być 
przeprowadzana w regularnych odstępach 
czasu podczas jego cyklu życia, zwłaszcza 
przed jego wymianą lub modernizacją. Aby 
zminimalizować obciążenie 
administracyjne właścicieli i lokatorów, 
państwa członkowskie powinny 
zagwarantować, że każde wydanie 
świadectwa efektywności energetycznej 
zostanie poprzedzone kontrolą systemów 
ogrzewania i klimatyzacji, a także, w 
miarę możliwości, że kontrole systemów 
ogrzewania i klimatyzacji przeprowadzane 
będą w tym samym czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zminimalizować biurokratyczne obciążenie właścicieli i lokatorów budynków.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Władze lokalne i regionalne mają 
kluczowe znaczenie dla skutecznego 
wdrożenia niniejszej dyrektywy. Należy 
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konsultować się z ich przedstawicielami w 
sprawie każdego aspektu jej wdrożenia na 
szczeblu krajowym lub regionalnym. 
Lokalni planiści i inspektorzy budowlani 
powinni otrzymać adekwatne wskazówki i 
środki do wykonywania potrzebnych 
zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne mają kluczowe znaczenie dla skutecznego wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Należy konsultować się z ich przedstawicielami w sprawie każdego aspektu jej 
wdrożenia na szczeblu krajowym lub regionalnym. Lokalni planiści i inspektorzy budowlani 
powinni otrzymać adekwatne wskazówki i środki do wykonywania potrzebnych zadań.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Należy w szczególności przyznać Komisji 
uprawnienia do dostosowywania 
niektórych części ram ogólnych 
określonych w załączniku I do postępu 
technicznego, do określania metodologii 
obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
oraz do ustanawiania wspólnych 
minimalnych norm definiowania
budynków, charakteryzujących się niskim 
lub zerowym poziomem zużycia energii i 
emisji CO2, przy uwzględnieniu 
normalnych regionalnych warunków 
pogodowych i prognozowanych zmian 
tych warunków z upływem czasu.
Ponieważ środki te mają ogólny zakres i 
mają na celu zmianę elementów innych niż 
istotne niniejszej dyrektywy, muszą one 
zostać przyjęte zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 5a decyzji 1999/468/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna opracować metodologie obliczania optymalnego pod względem 
kosztów poziomu minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej oraz 
ustanawiania wspólnych minimalnych norm definiowania budynków, charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, przy uwzględnieniu 
normalnych regionalnych warunków pogodowych i prognozowanych zmian tych warunków z 
upływem czasu.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) „nowy budynek” oznacza budynek, 
dla którego właściwe zezwolenie na 
budowę uzyskano po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy; 

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja nowego budynku z uwagi na fakt, że budowa nowego budynku trwa 
miesiącami/latami. Należy wprowadzić nowe wymagania dla budynków, dla których właściwe 
zezwolenie na budowę uzyskano po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Elementy zacieniające są bardzo ważne dla efektywności energetycznej i dla zmniejszenia 
zużycia energii pierwotnej.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) renowacji podlega ponad 25% 
powierzchni przegród zewnętrznych;

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyłączyć działalność związaną z regularną konserwacją, taką jak czyszczenie lub 
malowanie. Działalność taka może obejmować dużą powierzchnię przegrody zewnętrznej 
budynku, lecz może nie przynosić żadnych ulepszeń z punktu widzenia efektywności 
energetycznej.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „ubóstwo energetyczne” oznacza 
sytuację, w której gospodarstwa 
domowego nie stać na opłacenie 
rachunków w celu ogrzania domu zgodnie 
z akceptowalną normą opartą na 
poziomach zalecanych przez Światową 
Organizację Zdrowia lub w której 
gospodarstwo domowe wydaje ponad 10% 
swoich dochodów na opłacenie takich 
rachunków.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest technicznie potrzebna w celu zdefiniowania „ubóstwa energetycznego”, o 
którym mowa w poprawce 31. „Ubóstwo energetyczne" oznacza sytuację, w której 
gospodarstwa domowego nie stać na opłacenie rachunków w celu ogrzania domu zgodnie z 
akceptowalną normą opartą na poziomach zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia 
lub w której gospodarstwo domowe wydaje ponad 10% swoich dochodów na opłacenie takich 
rachunków.

Poprawka 15

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 dla osiągnięcia poziomów 
optymalnych pod względem kosztów oraz 
aby zostały one obliczone zgodnie z 
metodologią określoną w art. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Dla większej jasności. Jednym z celów dyrektywy jest osiągnięcie poziomów optymalnych pod 
względem kosztów i obliczanych zgodnie z metodologią określoną w art. 3.

Poprawka 16

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 

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

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy że Komisja Europejska proponuje wspólną metodologię UE dla obliczania 
minimalnych norm, istotne jest to, aby normy te uwzględniały pełną gamę czynników 
związanych z klimatem wewnętrznym, które zdeterminują stopień przyjemności związanej z 
mieszkaniem i pracą w budynku.

Poprawka 17

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 użytkowane nie 
dłużej niż przez okres trzech lat, 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

Zważywszy że Komisja Europejska proponuje wspólną metodologię UE dla obliczania 
minimalnych norm – która w wielu krajach może doprowadzić do ich zaostrzenia – należy 
ponownie rozważyć i ocenić odstępstwa od tych norm. Według sprawozdawczyni w tym 
kontekście dwa lata to okres zbyt krótki w przypadku budynków tymczasowych, użytkowanych 
jedynie podczas renowacji istniejących (dużych) budynków.
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Poprawka 18

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

Drugorzędne miejsce zamieszkania nie powinno zostać wyłączone, lecz powinno mieć 
możliwość czerpania korzyści z tych samych warunków i zachęt co pierwotne miejsca 
zamieszkania. W przypadku budynków, które nie są regularnie użytkowane, może dojść do 
utraty ogromnej ilości energii, nawet jeśli nie są one zamieszkane przez cały rok, a przed 
wzniesieniem budynku trudno przewidzieć, przez ile miesięcy będzie on faktycznie 
użytkowany.

Poprawka 19

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. W przypadku wszystkich budynków, dla 
których zezwolenia uzyskano po dniu 30 
czerwca 2012 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.

Or. en

Uzasadnienie

Zważywszy na koszty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków, istotne 
jest wspieranie i zapewnianie zachęt do przestrzegania minimalnych wymagań dotyczących 
charakterystyki energetycznej, osiągających wyniki obliczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2.
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Poprawka 20

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 2015 r. państwa 
członkowskie dokonują 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

Państwa członkowskie dokonują 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., w ciągu pięciu 
lat od daty wejścia w życie.

Poprawka 21

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 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 oraz 
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- odzwierciedla różne warunki 
klimatyczne w różnych państwach 
członkowskich i możliwość zmiany tych 
warunków w cyklu życia danego budynku 
oraz 
- formułuje i uzasadnia założenia 
dotyczące cen energii.

Podczas opracowywania tej metodologii 
Komisja Europejska konsultuje się z 
przedstawicielami władz lokalnych i 
regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Metodologia porównawcza musi dokonywać rozróżnienia między nowymi i istniejącymi 
budynkami, odzwierciedlać różne warunki klimatyczne w różnych państwach członkowskich i 
możliwość zmiany tych warunków w cyklu życia przedmiotowego budynku oraz formułować i 
uzasadniać założenia dotyczące cen energii. Podczas opracowywania tej metodologii Komisja 
Europejska konsultuje się z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Europejska dokonuje przeglądu i 
w razie potrzeby aktualizacji metodologii 
porównawczej raz na pięć lat.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd jest potrzebny w celu uwzględnienia postępu technicznego.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 Artykuł 6

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 nie ograniczając się do:

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć państwom członkowskim możliwość opracowania własnej całościowej 
metodologii uwzględniającej techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości realizacji 
systemów alternatywnych.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
Europejska składa właściwe wnioski w 
celu określenia wytycznych dotyczących 
definicji terminu „techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji”, o którym mowa w akapicie 
drugim. 

Or. en
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Uzasadnienie

Według sprawozdawczyni, zważywszy że dążymy do bardziej znormalizowanej metodologii, 
logiczne jest rozszerzenie tej zasady również na definicję „możliwości realizacji”.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7

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 bądź modernizacji lub wymiany 
systemów technicznych budynków lub ich 
części 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

Uzasadnienie

Istotna jest możliwość dokonania oceny charakterystyki energetycznej budynków po 
wprowadzeniu zmiany lub ulepszeniu części systemu technicznego budynku.
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Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Komisja 
Europejska składa właściwe wnioski w 
celu określenia wytycznych dotyczących 
definicji terminu „techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości 
realizacji”, o którym mowa w akapicie 
pierwszym. 

Or. en

Uzasadnienie

Według sprawozdawczyni, zważywszy że dążymy do bardziej znormalizowanej metodologii, 
logiczne jest rozszerzenie tej zasady również na definicję „możliwości realizacji”.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 67 – ustęp 1b (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) zdecentralizowanych systemów 
zaopatrzenia w energię opartych na 
energii odnawialnej, w tym pomp 
cieplnych; 
b) systemów ogrzewania lub chłodzenia 
lokalnego lub blokowego, jeśli są 
dostępne, w tym systemów opartych 
całkowicie lub częściowo na energii 
odnawialnej;
c) kogeneracji.
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ Komisja Europejska proponuje rozszerzenie zakresu art. 6 na nowe budynki i 
ponieważ wymóg stosowania minimalnych norm będzie dotyczył wszystkich gruntownych 
renowacji, logiczne jest zastosowanie tego wymogu zarówno do gruntownych renowacji, jak i 
do nowych budynków. Odzwierciedla to również wymogi ustanowione w dyrektywie w 
sprawie odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

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 lub 
podłączanych do budynków bądź 
zaprojektowanych do wspólnego 
użytkowania przez kilka budynków 
systemów technicznych. Ustala się 
wymagania dla nowych, wymienionych i 
modernizowanych systemów technicznych 
budynku i ich części.

Wymagania dotyczą w szczególności 
następujących elementów:

Wymagania dotyczą w szczególności 
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) oświetlenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie określają minimalne wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej dla instalowanych w budynkach lub podłączanych do budynków bądź 
zaprojektowanych do wspólnego użytkowania przez kilka budynków systemów technicznych. 
Ustala się wymagania dla nowych, wymienionych i modernizowanych systemów technicznych 
budynku i ich części; wymagania te obejmują ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie powinny 
zachęcać do instalowania aktywnych 
systemów kontroli, takich jak 
automatyzacja, systemy kontroli i 
monitorowania w stosownych 
przypadkach, celem umożliwienia 
konsumentom uzyskania rzetelnych 
informacji na temat ilości zużywanej 
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

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna prowadzić do lepszej charakterystyki energetycznej budynków i do 
zmniejszenia zużycia energii. Instalacja aktywnych systemów kontroli, takich jak 
automatyzacja, systemy kontroli i monitoringu, pozwala konsumentom na uzyskanie 
właściwych informacji na temat zużycia energii w celu poprawy swojego zachowania 
konsumenckiego.
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 Artykuł 9

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 

emisji CO2

Budynki charakteryzujące się niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii i 

emisji CO2

1. Do 2020 roku Unia Europejska obniży 
zużycie energii pierwotnej o 20% i
zwiększy efektywność energetyczną 
budynków o co najmniej 20%. Do 2020 
roku państwa członkowskie zapewnią, że 
nowe budynki, które uzyskają odbiór prac 
budowlanych, będą charakteryzowały się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii pierwotnej i emisji dwutlenku 
węgla. W przypadku nowych budynków, w 
których łączna powierzchnia użytkowa 
wynosząca ponad 250 m2 zajmowana jest 
przez władze publiczne, państwa 
członkowskie zapewnią, że do 2015 roku 
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii 
pierwotnej będą na niskim lub zerowym 
poziomie.

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.

Państwa członkowskie opracowują krajowe 
plany mające na celu wprowadzenie w 
życie wymogów przedstawionych w 
pierwszych trzech akapitach oraz, jeśli 
będzie to optymalne pod względem 
kosztów, zwiększenie liczby istniejących 
już budynków charakteryzujących się 
niskim lub zerowym poziomem zużycia 
energii i emisji CO2. Do planów krajowych 
dołączone będą krajowe, regionalne lub 
lokalne programy mające na celu 
wspieranie środków na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej, takich jak 
bodźce fiskalne, instrumenty finansowe 
lub obniżona stawka podatku VAT..

Ustala się oddzielne poziomy docelowe 
dla:

W planach krajowych ustala się oddzielne 
poziomy docelowe i strategie dla:
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a) nowych i odnowionych budynków 
mieszkalnych;

a) nowych budynków, dla każdej z 
kategorii wyszczególnionych w ust. 5 
załącznika 1;

b) nowych i odnowionych budynków 
niemieszkalnych;

b) istniejących budynków, dla każdej z 
kategorii wyszczególnionych w ust. 5 
załącznika 1;

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne.

c) budynków zajmowanych przez władze 
publiczne, określając jak mają one stać się 
wzorem do naśladowania poprzez 
inwestowanie jako pierwsze w poprawę 
efektywności energetycznej.

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;

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

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

ba) szczegółowe informacje o wymogach, 
jakie państwo członkowskie wdrożyło 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;
ca) krajowe, regionalne lub lokalne 
programy mające na celu wspieranie 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 28/52 PR\763315PL.doc

PL

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.

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.

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 powiadamia o swojej akceptacji 
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. 
Każde opóźnienie w przyjęciu planu 
krajowego w wyniku takiego procesu nie 
ma wpływu na przyznanie 
dofinansowania Wspólnoty w związku z 
dowolnym projektem uwzględnionym w 
planach, w tym na przyznanie środków z 
funduszy strukturalnych.

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

.

4. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przedstawi wnioski legislacyjne w celu 
ustanowienia minimalnych norm, które 
państwa członkowskie będą stosowały w 
określaniu swoich definicji budynków, 
których emisje dwutlenku węgla i zużycie 
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energii pierwotnej są niskie lub zerowe, 
przy uwzględnieniu normalnych 
warunków pogodowych w regionie oraz 
prognozowanej zmiany takich warunków 
wraz z upływem czasu.

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 opublikuje 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 2015 roku Komisja opublikuje
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 
dalsze środki mające na celu zwiększenie 
liczby takich budynków.

Or. en

Uzasadnienie
 Do 30 czerwca 2010 roku Komisja powinna ustanowić zasady określania budynków 
charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem zużycia energii pierwotnej i emisji 
CO2, przy uwzględnieniu zwykłych warunków pogodowych w regionie. Do roku 2020 państwa 
członkowskie powinny zapewnić, że zużycie energii pierwotnej i emisje dwutlenku węgla we 
wszystkich nowych budynkach znajdują się na niskim lub zerowym poziomie. Państwa 
członkowskie sporządzą krajowe plany zwiększania liczby takich budynków. Do 2015 roku 
Komisja powinna opublikować swoje sprawozdanie dotyczące postępów osiągniętych w tym 
zakresie przez państwa członkowskie.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Wsparcie finansowe

1. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
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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;
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 zwiększanie 
efektywności energetycznej i inwestycje w 
energię odnawialną w budownictwie 
mieszkaniowym stały się kwalifikowalne 
we wszystkich państwach członkowskich;
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 więcej mechanizmów wsparcia 
finansowego wyszczególnionych w 
Załączniku V. W świadectwach 
charakterystyki energetycznej, o których 
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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.
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

Jako że Komisja proponuje podejście, które prawdopodobnie doprowadzi do surowszych i 
powszechniej stosowanych norm minimalnych, a także nowych wartości docelowych dla 
niskiego i zerowego poziomu zużycia energii pierwotnej i emisji dwutlenku węgla w 
budynkach, konieczne jest określenie skąd będą pochodziły środki na finansowanie takich 
nowych norm/wartości docelowych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

budynku¸ rzeczywistą ilość energii 
zużywaną w ciągu roku (o której mowa w 
ust. 1 załącznika I) oraz wartości 
referencyjne takie jak minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej dla umożliwienia 
właścicielom lub najemcom budynku lub 
jego części dokonania porównania i oceny 
jego charakterystyki energetycznej. 
Państwa członkowskie zapewnią, że 
ustanowione środki umożliwią łatwe 
porównanie charakterystyki energetycznej 
różnych budynków, odpowiednio 
mieszkalnych i niemieszkalnych.

Or. en

Uzasadnienie
Ważne jest umożliwienie łatwego porównania charakterystyki energetycznej różnych 
budynków, odpowiednio mieszkalnych i niemieszkalnych.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Władze publiczne, będąc wzorem do 
naśladowania, wprowadzają w życie 
zalecenia określone w świadectwie 
charakterystyki energetycznej w okresie 
ważności świadectwa. Państwa 
członkowskie uwzględniają w swoich 
planach krajowych środki, których celem 
jest wspieranie władz publicznych, by jako 
pierwsze inwestowały w poprawę 
efektywności energetycznej oraz wdrażały 
zalecenia określone w świadectwie 
charakterystyki energetycznej w okresie 
ważności świadectwa. Przygotowując 
plany krajowe, państwa członkowskie 
konsultują się z przedstawicielami władz 
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lokalnych i regionalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne powinny dawać przykład i wdrażać zalecenia określone w świadectwie 
charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie powinny uwzględnić w swoich planach 
krajowych środki, które będą wspierały władze publiczne we wdrażaniu zaleceń, po 
konsultacjach z przedstawicielami społeczności lokalnych.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Certyfikacja mieszkań lub jednostek 
przewidywanych do oddzielnego 
użytkowania w blokach może być oparta:

5. Certyfikacja mieszkań lub jednostek 
przewidywanych do oddzielnego 
użytkowania w blokach może być oparta:

a) na wspólnej certyfikacji całego budynku 
w przypadku bloków o wspólnym systemie 
ogrzewania, lub

a) na wspólnej certyfikacji całego budynku 
w przypadku bloków o wspólnym systemie 
ogrzewania, lub

b) na ocenie innego 
reprezentatywnego mieszkania w tym 
samym bloku.

b) na ocenie charakterystyki energetycznej 
danego mieszkania lub jednostki.

Świadectwo wydane dla budynku, w 
oparciu o ocenę charakterystyki 
energetycznej budynku, umieszczane jest 
w widocznym miejscu, łatwo zauważalnym 
przez osoby zainteresowane.

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikacja powinna opierać się wyłącznie na ocenie charakterystyki energetycznej danego 
mieszkania lub całego budynku. Świadectwo wydane dla budynku, powinno zostać 
umieszczone w widocznym miejscu, łatwo zauważalnym przez osoby zainteresowane.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Komisja zaprojektuje wspólne 
europejskie oznaczenie z napisem 
„budynek o wysokiej efektywności 
energetycznej”, które będzie umieszczane 
w budynkach, które spełniają minimalne 
wymogi w zakresie charakterystyki 
energetycznej i w których wdrożono 
zalecenia określone w świadectwie 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Oznaczenie energetyczne będzie środkiem zachęcającym władze lokalne, regionalne i krajowe 
do wdrażania zaleceń określonych w świadectwie charakterystyki energetycznej.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Do 30 czerwca 2010 r. Komisja 
przyjmie wytyczne określające minimalne 
normy w odniesieniu do treści i wyglądu 
świadectw charakterystyki energetycznej. 
Treść świadectwa zostanie przedstawiona 
zarówno w języku właściciela budynku, 
jak i w języku najemcy. Środek ten, 
mający na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Każde państwo członkowskie uznaje 
świadectwa przyznane zgodnie z takimi 
wytycznymi przez inne państwo 
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członkowskie oraz nie ogranicza swobody 
świadczenia usług finansowych z przyczyn 
związanych z wydaniem świadectwa w 
innym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie wspólnych wytycznych określających minimalne normy w 
odniesieniu do treści i wyglądu świadectwa charakterystyki energetycznej. Takie wspólne 
normy poprawią dostępność informacji dla społeczeństwa w zakresie charakterystyki 
energetycznej budynków.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie gwarantują, do 
30 czerwca 2012 r., wydawanie świadectw 
charakterystyki energetycznej dla 
budynków lub ich części, które są 
wznoszone, sprzedawane lub 
wynajmowane, dla budynków, w których 
całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 
250 m2 jest zajmowana przez władze 
publiczne oraz dla budynków często 
odwiedzanych przez ogół społeczeństwa o 
całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 
250 m2.

Or. en

Uzasadnienie

Aby poprawić charakterystykę energetyczną budynków, w których całkowita powierzchnia 
użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez władze publiczne, oraz budynków często 
odwiedzanych przez ogół społeczeństwa, o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, 
świadectwa charakterystyki energetycznej należy uzyskać do 30 czerwca 2012 r.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Właściciel budynku może w dowolnej 
chwili zwrócić się do akredytowanego 
eksperta z prośbą o wydanie, ponowne 
obliczenie lub zaktualizowanie świadectwa 
charakterystyki energetycznej, niezależnie 
od tego, czy dany budynek jest budowany, 
odnawiany, wynajmowany czy 
sprzedawany.

Or. en

Uzasadnienie

Aby poprawić charakterystykę energetyczną budynku, osobie zainteresowanej należy 
umożliwić zwrócenie się z prośbą o wydanie świadectwa, niezależnie od tego, czy dany 
budynek jest budowany, odnawiany, wynajmowany czy sprzedawany.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku gdy całkowita powierzchnia 
użytkowa powyżej 250 m2 w budynku, dla 
którego zostało wydane świadectwo 
charakterystyki energetycznej zgodnie z 
art. 11 ust. 1, jest często odwiedzana przez 
ogół, świadectwo charakterystyki 
energetycznej było umieszczone w miejscu 
wyraźnie widocznym dla ogółu.

2. Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu zapewnienie, aby w 
przypadku gdy całkowita powierzchnia 
użytkowa budynku wynosi powyżej 250 
m2 i jest często odwiedzana przez ogół, 
świadectwo charakterystyki energetycznej 
było umieszczone w miejscu wyraźnie 
widocznym dla ogółu.

Or. en
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Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku władz publicznych, w budynkach o całkowitej powierzchni 
użytkowej powyżej 250 m2, które są często odwiedzane przez ogół społeczeństwa, świadectwo 
charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu, łatwo 
zauważalnym przez ogół społeczeństwa.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4 – akapit 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli Komisja uzna, że sprawozdanie 
złożone przez państwo członkowskie, o 
którym mowa w akapicie drugim, nie
wykazuje równoważności środka, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, 
Komisja może w ciągu 6 miesięcy od 
otrzymania sprawozdania zażądać, by 
państwo członkowskie albo przedstawiło 
dalsze dokumenty potwierdzające 
równoważność, albo wdrożyło określone 
środki dodatkowe. Jeśli w ciągu jednego 
roku od przedstawienia takiego żądania 
Komisja nie będzie zadowolona z 
dostarczonych dokumentów 
potwierdzających równoważność lub 
wdrożonych środków dodatkowych, może 
ona wycofać odstępstwa od przepisów ust. 
1, 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest określenie jednoznacznej procedury zatwierdzania w przypadku zastosowania 
odstępstwa od przepisów ust. 1, 2 i 3. Państwa członkowskie wymagają pewności przy 
stosowaniu tych odstępstw.
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Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Określając środki, o których mowa w 
ust. 1 i 2, państwa członkowskie zapewnią, 
na ile jest to ekonomicznie i technicznie 
możliwe, że przeglądy przeprowadzane 
będą w tym samym czasie, co przeglądy 
systemów ogrzewania, o których mowa w 
art. 13, w celu zminimalizowania kosztów 
ponoszonych przez właścicieli i najemców 
budynków.

Or. en

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
1 i 2, państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o podjęciu środków mających na 
celu zapewnienie udzielenia porad 
użytkownikom w sprawie wymiany 
systemów klimatyzacji lub innych 
modyfikacji systemu klimatyzacji, które 
mogą obejmować przeglądy mające na 
celu dokonanie oceny sprawności i 
odpowiedniego dobrania systemu 
klimatyzacji. Ogólny wpływ tego podejścia 
powinien być zasadniczo równoważny z 
wpływem wynikającym z przepisów 
zawartych w ust. 1 i 2. 
Jeżeli państwa członkowskie stosują 
środki, o których mowa w akapicie 
pierwszym, przedkładają one Komisji 
sprawozdanie na temat równoważności 
tych środków względem środków 
określonych w ust. 1 i 2 najpóźniej do 
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dnia 30 czerwca 2011 r. Państwa 
członkowskie przedkładają te 
sprawozdania co trzy lata. Sprawozdania 
mogą być zawarte w planach działań 
dotyczących efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 
2006/32/WE.
Jeśli Komisja uzna, że sprawozdanie 
złożone przez państwo członkowskie, o 
którym mowa w akapicie drugim, nie 
wykazuje równoważności środka, o 
którym mowa w akapicie pierwszym, 
Komisja może w ciągu 6 miesięcy od 
otrzymania sprawozdania zażądać, by 
państwo członkowskie albo przedstawiło 
dalsze dokumenty potwierdzające 
równoważność, albo wdrożyło określone 
środki dodatkowe. Jeśli w ciągu jednego 
roku od przedstawienia takiego żądania 
Komisja nie będzie zadowolona z 
dostarczonych dokumentów 
potwierdzających równoważność lub 
wdrożonych środków dodatkowych, może 
ona wycofać odstępstwa od przepisów ust. 
1, 2 i 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest stosowanie w odniesieniu do odstępstw tej samej procedury, co w przypadku 
systemów ogrzewania.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność.

Przy akredytacji ekspertów uwzględnia się 
ich fachowość i niezależność. Państwa 
członkowskie udostępniają ogółowi 
społeczeństwa informacje na temat 
systemów szkolenia i akredytacji, o 
których mowa w ust. 1. Państwa 
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członkowskie udostępniają również listę 
akredytowanych ekspertów.
Do 2011 roku Komisja określi wytyczne 
obejmujące minimalne normy w zakresie 
regularnego szkolenia i akredytacji 
ekspertów. Środek ten, mający na celu 
zmianę elementów innych niż istotne 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 21 ust. 2.
Każde państwo członkowskie uznaje 
akredytację przyznaną zgodnie z takimi 
wytycznymi przez inne państwo 
członkowskie oraz nie ogranicza swobody 
świadczenia usług ani swobody 
prowadzenia działalności gospodarczej z 
przyczyn związanych z wydaniem 
akredytacji w innym państwie 
członkowskim.
Państwa członkowskie nie wprowadzają 
nieuzasadnionych barier dla akredytacji 
osób spełniających minimalne normy w 
świetle wytycznych Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze wprowadzenie przedmiotowej dyrektywy w życie, należy zapewnić dostęp 
do informacji związanych z akredytowanymi ekspertami. Wzajemne uznawanie akredytacji 
wydanych przez inne państwo członkowskie przyspieszy wdrożenie przedmiotowej dyrektywy. 
Wzajemne uznawanie powinno opierać się na wytycznych określonych przez Komisję do dnia 
1 stycznia 2011 r.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przy pomocy Komitetu 
ustanowionego w art. 21 dokonuje oceny 
niniejszej dyrektywy w świetle 
doświadczenia zdobytego podczas jej 

Komisja przy pomocy Komitetu 
ustanowionego w art. 21 dokonuje do 2015 
roku oceny niniejszej dyrektywy w świetle 
doświadczenia zdobytego podczas jej 
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stosowania i, jeśli jest to konieczne, 
przedstawia propozycje odnoszące się 
m.in. do:

stosowania i, jeśli jest to konieczne, 
przedstawia propozycje odnoszące się 
m.in. do:

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

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

b) ogólnych zachęt dla dalszych środków 
w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej budynków.

b) ogólnych zachęt dla dalszych środków 
w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej budynków;

ba) wprowadzenia ogólnowspólnotowego 
wymogu dla istniejących budynków, by 
charakteryzowały się one niskim lub 
zerowym poziomem zużycia energii 
pierwotnej i emisji dwutlenku węgla.  

Or. en

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu ze stosowania przepisów dyrektywy Komisja powinna poddać 
analizie bieżący stan wdrażania dyrektywy i zaproponować środki mające na celu zwiększenie 
odsetka istniejących budynków, w których zarówno zużycie energii pierwotnej, jak i emisje 
dwutlenku węgla znajdują się na poziomie niskim lub zerowym.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Kampanie informacyjne powinny przedstawiać strategiczne cele Unii Europejskiej związane z 
poprawą efektywności energetycznej oraz środki wspierające władze publiczne, 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej 
budynków.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewnią również, 
przy udziale władz lokalnych i 
regionalnych, że osoby odpowiedzialne za 
wprowadzenie niniejszej dyrektywy w 
życie, poprzez planowanie i egzekwowanie 
norm dotyczących budynków, będą mogły 
skorzystać z odpowiedniego doradztwa i 
szkolenia. Takie doradztwo i szkolenie 
będzie w szczególności podkreślało 
znaczenie poprawy charakterystyki 
energetycznej i umożliwiało rozważenie 
optymalnej kombinacji inwestycji w 
poprawę efektywności energetycznej, 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych oraz lokalnego ogrzewania 
i chłodzenia podczas planowania, 
projektowania, budowania i odnawiania 
obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest zapewnianie odpowiedniego doradztwa i szkolenia podczas planowania i 
egzekwowania norm dotyczących budynków. Takie doradztwo i szkolenie powinno w 
szczególności podkreślać znaczenie poprawy charakterystyki energetycznej i umożliwiać 
rozważenie optymalnej kombinacji inwestycji w poprawę efektywności energetycznej, 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
podczas planowania, projektowania, budowania i odnawiania obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmą środki 
konieczne do przeszkolenia większej liczby 
instalatorów oraz zapewnienia szkoleń 
podwyższających poziom kompetencji w 
zakresie instalacji i integracji 
wymaganych energooszczędnych i 
wykorzystujących energię odnawialną 
urządzeń technologicznych, aby mogli oni 
odgrywać kluczową rolę w poprawie 
efektywności energetycznej budynków.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia instalatorom. Szkolenie takie powinno 
podkreślać znaczenie poprawy charakterystyki energetycznej.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do 2010 roku Komisja uruchomi stronę 
internetową zawierającą następujące 
informacje:
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a) najnowszą wersję każdego planu 
działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE;
b) szczegółowe informacje na temat 
europejskich środków stosowanych 
obecnie na szczeblu Wspólnoty w celu 
poprawy charakterystyki energetycznej 
budynków, w tym na temat wszelkich 
związanych z tym instrumentów 
finansowych/fiskalnych i ich 
odpowiedniego zastosowania, a także 
informacje kontaktowe;
c) szczegółowe informacje na temat 
krajowych planów działań oraz 
krajowych, regionalnych i lokalnych 
środków stosowanych obecnie w każdym 
państwie członkowskim w celu poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków,
w tym na temat wszelkich związanych z 
tym instrumentów finansowych lub 
fiskalnych i ich odpowiedniego 
zastosowania, a także informacje 
kontaktowe;
d) przykłady najlepszej praktyki na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym w zakresie poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków.
Informacje, o których mowa w pierwszym 
akapicie, są przedstawiane w formie łatwo 
dostępnej i zrozumiałej dla zwykłych 
najemców, właścicieli i przedsiębiorców ze 
wszystkich państw członkowskich, a także 
dla wszystkich władz lokalnych, 
regionalnych i krajowych. Forma, w 
jakiej przedstawione są informacje, ma 
pomagać tym osobom i organizacjom w 
ocenie dostępnego im wsparcia w zakresie 
poprawy charakterystyki energetycznej 
budynków oraz w porównaniu środków 
wsparcia stosowanych w różnych 
państwach członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie dyrektywy w życie zostanie przyspieszone dzięki stworzeniu strony 
internetowej, zaprojektowanej i aktualizowanej przez Komisję i państwa członkowskie, której 
celem będzie pomaganie państwom członkowskim i innym osobom zainteresowanym w 
pozyskaniu i wymianie informacji na temat najlepszych praktyk, krajowych programów oraz 
dostępnych instrumentów finansowych/fiskalnych.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają 
zasady dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie środki 
niezbędne do zapewnienia ich 
egzekwowania. Przewidziane kary są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Państwa członkowskie określają 
zasady dotyczące kar stosowanych w 
przypadku naruszenia przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie środki 
niezbędne do zapewnienia ich 
egzekwowania. Przewidziane kary są 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 
Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r. 
państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą. Państwa członkowskie 
przedstawiają informacje potwierdzające 
skuteczność zasad dotyczących kar w 
planach działań na rzecz efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 14 
ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest przeprowadzenie analizy skuteczności kar stosowanych przez państwa 
członkowskie.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IVa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik V
Instrumenty finansowe na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków

Państwa członkowskie wdrażają jeden lub 
kilka z następujących instrumentów:
a) obniżenie stawki podatku VAT z tytułu 
oszczędności energii, wysokiej 
charakterystyki energetycznej oraz 
wykorzystania energii odnawialnej w 
odniesieniu do towarów i usług;
b) obniżenie podatków innego rodzaju z 
tytułu energooszczędnych towarów i usług 
lub budynków o wysokiej efektywności 
energetycznej, w tym ulgi podatkowe w 
podatku dochodowym lub podatku od 
nieruchomości;
c) dotacje bezpośrednie;
d) pożyczki subsydiowane lub pożyczki o 
niskim oprocentowaniu;
e) granty;
f) pożyczki gwarantowane;
g) wymagania dotyczące dostawców 
energii lub porozumienia z dostawcami 
energii związane z oferowaniem pomocy 
finansowej wszystkim kategoriom 
konsumentów, z uwzględnieniem 
zawierania umów na rzecz poprawy 
charakterystyki energetycznej (ang. 
Energy Performance Contracting).
Bodźce finansowe i fiskalne powinny 
przyczyniać się do wykonania zaleceń 
określonych w świadectwie 
charakterystyki energetycznej. 

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest związana technicznie z poprawką 31. Jako że Komisja proponuje 
podejście, które prawdopodobnie doprowadzi do surowszych i powszechniej stosowanych 
norm minimalnych, a także nowych wartości docelowych dla niskiego i zerowego poziomu 
zużycia energii pierwotnej i emisji dwutlenku węgla w budynkach, konieczne jest określenie 
skąd będą pochodziły środki na finansowanie takich nowych norm/wartości docelowych.
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UZASADNIENIE

Znaczenie efektywności energetycznej

Przed Europą stoi wiele wyzwań związanych z podażą i popytem na energię w perspektywie 
krótko-, średnio- lub długoterminowej.

Europa potrzebuje przyszłości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz 
charakteryzującej się niską emisją dwutlenku węgla. UE wyznaczyła sobie bardzo ambitne 
cele na rok 2020: obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (30%, jeśli zawarte zostanie 
międzynarodowe porozumienie), zmniejszenie zużycia energii o 20% dzięki poprawie 
efektywności energetycznej oraz zaspokajanie 20% naszego zapotrzebowania na energię 
dzięki odnawialnym źródłom energii.

UE stoi również w obliczu znacznego spowolnienia gospodarczego. W trzecim kwartale 
2008 r. wartość PKB w 27 państwach członkowskich UE obniżyła się w porównaniu do 
poprzedniego kwartału o 0,2%. W strefie euro (15 państw) sezonowo uaktualniona stopa 
bezrobocia wzrosła do 7,8% w listopadzie 2008 r.

Cena i pewność dostaw energii będą krytycznym czynnikiem zarówno dla konkurencyjności 
UE, jak i dla dobrobytu jej obywateli. Na poziomie UE, w ciągu ostatnich dwóch lat ceny 
energii dla gospodarstw domowych istotnie się zwiększyły: o 15% wzrosły ceny 
elektryczności, o 21% oleju gazowego i o 28% gazu ziemnego. Miało to istotny wpływ na 
najbardziej wrażliwą część społeczeństwa.

Promowanie „zielonych miejsc pracy” ma w sobie potencjał, by stać się istotną częścią 
europejskiego planu naprawy gospodarczej. Inwestycje w efektywność energetyczną, które 
często wymagają dużego nakładu pracy, mają do odegrania szczególnie ważną rolę w 
tworzeniu miejsc pracy. Badanie zlecone przez Komisję pokazuje, że inwestycje w 
efektywność energetyczną generują tyle samo lub więcej miejsc pracy niż inwestycje w 
tradycyjną infrastrukturę (drogi, mosty lub przesyłanie energii).

Kryzys gazowy, który wystąpił na przełomie 2008 i 2009 roku, podkreśla wyzwania związane 
z bezpieczeństwem energetycznym UE oraz jej zależność od zewnętrznych dostaw gazu. 51% 
potrzeb energetycznych 27 państw członkowskich UE zaspokajanych jest w drodze importu.

Zwiększanie efektywności energetycznej jest dla UE najbardziej opłacalnym sposobem na: 
osiągnięcie celów związanych z emisją CO2, tworzenie miejsc pracy, obniżanie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej, odniesienie się do wpływu wzrostu cen energii na 
społeczeństwo oraz zmniejszenie rosnącego uzależnienia UE od zewnętrznych dostawców 
energii.

Poprawa charakterystyki energetycznej budynków, które odpowiadają za około 40% zużycia 
energii, jest krokiem szczególnie istotnym. Uwzględniając opisany powyżej kontekst sytuacji, 
nadszedł odpowiedni moment, aby UE zweryfikowała i ulepszyła dyrektywę w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków.
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Bariery dla postępu

Zaproponowanie przez Komisję niniejszego przekształcenia dyrektywy ma dwojaki cel:
 wykorzystanie doświadczeń zebranych od wprowadzenia w życie pierwotnej dyrektywy 
w 2002 r.;
 zapewnienie bardziej jednolitego i rygorystycznego stosowania przepisów tego aktu 
prawnego.

Zasada dokonania przekształcenia spotkała się z powszechną akceptacją w sektorach 
budowlanym i energetycznym. Nie oznacza to jednak, że dokładna analiza i zmiany nie są 
potrzebne.

Dokonując niniejszego przekształcenia musimy sprostać wyzwaniu, zważywszy na 
niesatysfakcjonujący poziom stosowania przepisów obecnej dyrektywy. Chociaż 22 państwa 
członkowskie zgłosiły pełną transpozycję, Komisja wyraziła swoje niezadowolenie w 
odniesieniu do poziomu wdrożenia środków na rzecz efektywności energetycznej w wielu 
państwach członkowskich; wydaje się również (mimo iż nie ma konkretnych danych), że w 
niewielu nowych i odnawianych budynkach znajdujących się w państwach członkowskich 
podejmuje się działania na rzecz znacznej poprawy efektywności energetycznej.

Postęp utrudniony jest przez istnienie barier, takich jak:

1. Brak świadomości, że można uzyskać oszczędności finansowe. Barierę taką należy usunąć 
prowadząc kampanie informacyjne.

2. Niepewność i brak zaufania związane z wysokością potencjalnych oszczędności. 
Certyfikacja i zarządzanie jakością mogą pomóc w zwiększaniu zaufania do rezultatów 
podjęcia środków na rzecz oszczędzania energii.

3. Brak dostępu do finansowania dużych inwestycji w ramach środków na rzecz 
oszczędzania energii. Rządy powinny wdrożyć programy wsparcia finansowego i pomagać w 
zapewnieniu, że środki finansowe mogą oferować banki.

4. Brak „wysiłku” – zwłaszcza w przypadku odnawiania i renowacji. Kampanie 
informacyjne i programy wsparcia powinny koncentrować się na naturalnych możliwościach 
inwestowania, np. w chwili zmiany miejsca pracy, poprzez łączenie z lokalnymi programami 
podnoszenia standardu życia.

Ulepszenia wymagane w dyrektywie

Finanse:

Dyrektywa powinna odzwierciedlać potrzebę finansowania adekwatnego do minimalnych 
norm i wymogów, które zostaną ustanowione. Cel dyrektywy zostanie osiągnięty tylko 
wówczas, kiedy udostępnione zostaną zróżnicowane instrumenty finansowe – idealnie 
nakierowane na najbardziej potrzebujące gospodarstwa domowe.
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Istnieje wiele potencjalnych instrumentów, które państwa członkowskie i/lub Komisja mogą 
oferować:
 projekty bezpośrednich wydatków publicznych,
 pożyczki gwarantowane i dotacje (użyteczne w sytuacji, kiedy uzyskanie kredytu jest 

trudne),
 granty socjalne,
 obniżenie stawek podatku VAT na usługi i produkty związane z poprawą efektywności 

energetycznej budynków,
 obniżenie podatku od nieruchomości,
 innowacyjne modele finansowania – np. finansowanie zwrotu kosztów na podstawie 

oszczędności uzyskanych w opłatach za energię,
 utworzenie Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej i Energii Odnawialnej 

w celu wspierania wykonywania przepisów przedmiotowej dyrektywy.

Do chwili obecnej ograniczone wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz efektywności 
energetycznej budynków dozwolone było tylko w tych państwach członkowskich, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie. Komisja 
zaproponowała, by z tej możliwości korzystały wszystkie państwa członkowskie. 
Sprawozdawczyni proponuje zwiększyć maksymalną kwotę alokacji z EFRR, która mogłaby 
zostać przeznaczona na realizację projektów w tym obszarze, z 3% do 15%.

Informowanie i zwiększanie świadomości

Ważne jest, aby wszystkie właściwe podmioty były świadome korzyści płynących z poprawy 
charakterystyki energetycznej i miały dostęp do odpowiednich informacji na ten temat. 
Państwom członkowskim należy umożliwić dzielenie się informacjami związanymi z 
najlepszą praktyką.

Należy opracować wspólne europejskie źródło informacji – stronę internetową i bazę danych 
– zawierające całość stosownej legislacji, wszystkie programy publiczne propagujące 
zmniejszanie emisji CO2 i efektywność energetyczną w budynkach, jak również obowiązujące 
instrumenty finansowe i fiskalne.

Kampanie informacyjne i zwiększające świadomość powinny koncentrować się na aspektach, 
które nie są objęte minimalnymi normami.

Władze lokalne i regionalne 

Państwa członkowskie mają do odegrania ważną rolę w związku z poprawą charakterystyki 
energetycznej budynków.

Podczas opracowywania znormalizowanej metodologii obliczania poziomu wymagań 
minimalnych należy prowadzić konsultacje z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Ponadto państwa członkowskie muszą zapewnić, że z doradztwa i szkoleń będą mogli 
korzystać planiści i inspektorzy budowlani, aby mogli odpowiednio rozważyć optymalną 
kombinację inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych, technologii o wysokiej 
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efektywności oraz lokalnych sieci ciepłowniczych podczas planowania, projektowania, 
budowania i odnawiania obszarów przemysłowych lub mieszkalnych.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

„Charakterystyka energetyczna” definiowana w dyrektywie może nie odzwierciedlać 
rzeczywistego zużycia energii. W przypadku budynków, w których całkowita powierzchnia 
użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez władze publiczne oraz budynków często 
odwiedzanych przez ogół społeczeństwa o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m2

właściwe jest dostarczenie i upublicznienie informacji na temat rzeczywistego zużycia energii 
w świadectwach charakterystyki energetycznej.

Informacje zawarte w świadectwach charakterystyki energetycznej znajdujących się w 
budynkach zajmowanych przez władze publiczne i innych budynkach odwiedzanych przez 
ogół społeczeństwa muszą być przedstawione w przystępnej formie i być łatwo 
porównywalne. Wspólne normy dotyczące umieszczenia w widocznym miejscu, w tym 
dotyczące wspólnego oznaczenia energetycznego budynków, powinny zostać opracowane 
przez Komisję.

Ponieważ budynki zajmowane przez władze publiczne powinny być przykładem w zakresie 
przedstawiania i promowania efektywności energetycznej, w sposób uzasadniony można 
wymagać, aby władze publiczne wykonały zalecenia określone w świadectwie 
charakterystyki energetycznej w rozsądnym okresie. Wszystkim właścicielom budynków 
powinno jednak przysługiwać prawo do wniesienia w dowolnej chwili o wydanie lub 
weryfikację świadectwa oraz korzystania z usług różnych ekspertów, jeśli właściciele nie 
zgadzają się z przedstawionymi zaleceniami.

Wreszcie istotne jest zapewnienie większej normalizacji i wzajemnego uznawania w 
odniesieniu do świadectw charakterystyki energetycznej oraz szkolenia i akredytacji 
ekspertów, którzy te świadectwa wydają, we wszystkich państwach członkowskich. Komisja 
powinna opracować w tym zakresie wspólne wytyczne, które to umożliwiają.

Minimalne normy

Sprawozdawczyni popiera podejście Komisji zakładające osiągnięcie zbieżności między 
państwami członkowskimi w oparciu o obowiązujące ich minimalne normy oraz 
proponowane szerokie harmonogramy. Podejście takie pozwoli na elastyczność 
odzwierciedlającą różnice geograficzne i klimatyczne, przy jednoczesnym zapewnieniu, że 
normy będą rygorystyczne i dobrze uzasadnione. Niemniej wymagane są drobne poprawki.

Mając na uwadze ciągłe doskonalenie know-how w zakresie technologii i budownictwa oraz 
doświadczenia państw członkowskich w zakresie stosowania rozwiązań, logiczne jest by 
Komisja mogła przeprowadzać regularne przeglądy znormalizowanej metodologii obliczania 
optymalnej pod względem kosztów efektywności energetycznej.

Po 2014 roku państwa członkowskie nie powinny ułatwiać budowania nowych budynków, 
które nie osiągają optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej określonych w znormalizowanej metodologii. 
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Sprawozdawczyni obawia się jednak, że zastosowanie takiego okresu w przypadku 
odnawiania budynków okaże się problematyczne – planowanie i realizowanie projektów 
odnawiania budynków na dużą skalę jest procesem długotrwałym, toteż termin przypadający 
na 2014 rok może oznaczać, że ważne projekty realizowane na dużą skalę zostaną w wielu 
krajach opóźnione lub przerwane.

Jeśli chodzi o odstępstwa, sprawozdawczyni nie widzi powodu, dla którego budynki będące 
drugim miejscem zamieszkania należałoby objąć wyjątkiem i nie stosować względem nich 
norm minimalnych. Sprawozdawczyni uważa, że dwa lata jest zbyt krótkim okresem na 
zdefiniowanie budynku wykorzystywanego tymczasowo – na przykład, duże przedsiębiorstwa 
będą zmuszone przez dłuższy okres korzystać tymczasowo z innych budynków, gdy ich 
główna siedziba będzie odnawiana.

Sprawozdawczyni zgadza się z wnioskiem Komisji w odniesieniu do rozszerzenia zakresu 
norm minimalnych i stosowania ich w przypadku każdego gruntownego odnawiania budynku. 
Niemniej wyjątek oparty na braku technicznych i ekonomicznych możliwości realizacji nadal 
znajduje zastosowanie. Prawdopodobnie różne państwa członkowskie, a nawet różne lokalne 
organy wykonawcze, będą definiowały możliwość realizacji w odmienny sposób, toteż w tym 
obszarze wymagane są jednoznaczne wytyczne.

Budynki o niskim lub zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla

W tym obszarze propozycje Komisji mogą zostać wzmocnione. Nie ma żadnego powodu, dla 
którego wszystkie nowe budynki nie mogłyby spełnić tej normy do 2020 roku. Budynki 
publiczne powinny wcześniej uzyskać zgodność z tą normą.

Do 2013 roku Komisja powinna przedstawić wniosek uwzględniający wspólną definicję 
budynków charakteryzujących się niskim lub zerowym poziomem emisji dwutlenku węgla 
oraz metodologię porównawczą, którą państwa członkowskie będą stosować do 
udoskonalenia swoich krajowych planów i definicji. Aby zapewnić, że propozycje będą 
rygorystyczne, efektywne i należycie rozpatrzone, powinny one zostać objęte procedurą 
współdecyzji, a nie komitologii.

Przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji

Ponieważ przeglądy systemów ogrzewania i klimatyzacji mogą okazać się znacznym 
obciążeniem biurokratycznym dla właścicieli budynków, zasadne byłoby połączenie obu 
przeglądów tak, aby przeprowadzane były w tym samym czasie.

Komisja przewiduje odstępstwa od przepisów dotyczących regularnych przeglądów 
systemów ogrzewania, jeśli państwa członkowskie podejmą inne, „równoważne” środki. Ta 
sama zasada powinna stosować się w przypadku systemów klimatyzacji. Niestety wydaje się, 
że Komisja nie ma środków do anulowania odstępstwa, jeśli – w jej opinii – środki podjęte 
przez państwa członkowskie nie są w rzeczywistości równoważne. Należy to skorygować.
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