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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Efektywność energetyczna jest najbardziej opłacalnym sposobem na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych i innych emisji pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Czyni nas 
ona mniej zależnymi od importu energii, którego koszt dla UE wynosi obecnie ponad 400 
mld EUR rocznie. Inwestując w efektywność energetyczną, UE ogranicza swoją 
zależność od Rosji i państw OPEC, a zarazem inwestuje w przemysł europejski. Korzyści 
odniosłyby zwłaszcza MŚP, w tym instalatorzy i sektor budownictwa.

W nadchodzących latach niezbędne będą istotne inwestycje w infrastrukturę energetyczną, na 
przykład na rzecz zdolności produkcyjnych i magazynowych. Będzie to wielkie wyzwanie dla 
gospodarki UE. Efektywność energetyczna może pomóc w obniżeniu kosztów, ponieważ 
energia, która nie jest zużywana, nie potrzebuje zdolności produkcyjnej, magazynowej 
ani sieci.

Wspólne podejście europejskie w zakresie efektywności energetycznej spowoduje 
obniżenie kosztów energooszczędnych produktów i usług, jak również zwiększenie 
możliwości biznesowych dla związanych z nimi gałęzi przemysłu. Stworzenie wspólnego 
rynku w zakresie efektywności energetycznej jest czymś więcej niż tylko przydatnym celem 
politycznym. Traktat z Lizbony zobowiązuje UE do promowania efektywności energetycznej 
(art. 194 ust. 2).

W 2007 r. jednomyślną decyzją szefów państw został już określony cel 20% efektywności 
energetycznej. Według analizy sporządzonej przez Komisję obowiązujące ramy prawne i 
środki stosowane obecnie w państwach członkowskich pomogą nam w realizacji jedynie 
połowy tego celu. Osiągnięcie wspomnianego celu jest kluczowym elementem planu 
działania dotyczącego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. Dlatego niezbędne 
są pilne działania. Wniosek Komisji idzie we właściwym kierunku. Oczywiście poszczególne 
części wniosku można z łatwością poddać krytyce, ale Komisji należy się pochwała za 
przedstawienie rozwiązania problemu. Ktokolwiek krytycznie odnosi się do wniosku 
Komisji powinien niezwłocznie przedstawić alternatywne propozycje dotyczące sposobu 
osiągnięcia wspomnianego celu.

Projekt opinii jest pierwszą próbą zmierzającą w tym kierunku. Główne zmiany są 
następujące:

1. Wzmocnienie dwustopniowego podejścia

Sprawozdawca nie przedstawia wiążących celów, pomimo że Parlament Europejski w 
przeszłości stale głosował za ich określeniem. Zaleca się przyjęcie dwustopniowego podejścia 
proponowanego przez Komisję, jednak przy jego jednoczesnym wzmocnieniu. Aby uniknąć 
nieuzasadnionego niskiego poziomu ambicji przy ustalaniu krajowych celów orientacyjnych, 
należy ustanowić metodologię europejską. Proponowana metodologia jest oparta na 
opracowanym przez Komisję modelu PRIMES z 2007 r. Model ten uwzględnia różne 
sytuacje, w jakich znajdują się państwa członkowskie, na przykład konieczność nadrobienia 
przez kraje Europy Środkowej i Wschodniej zaległości w rozwoju względem innych 
obszarów UE oraz potrzebę wzrostu gospodarczego. Dla przykładu wartość bezwzględna celu 
zmniejszenia emisji w przypadku Polski w porównaniu z 2007 r. wynosi jedynie -5,5%. Dla 
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niektórych państw członkowskich model powoduje nadmierne obciążenie (np. dla 
Malty) lub nieuzasadniony niski poziom ambicji (np. dla Łotwy). Dlatego należy 
zastosować współczynnik korygujący, uwzględniający sytuację gospodarczą poszczególnych 
krajów. Należy podkreślić, że cel UE wynosi jedynie 20% w odniesieniu do sytuacji bieżącej;
bezwzględna wartość poziomu zmniejszenia emisji dla UE-27 w porównaniu z 2009 r.
wynosi jedynie 7,7%. Oznacza to, że cel ten wcale nie zbyt ambitny, lecz bardzo 
realistyczny. Osiągnięcie celu UE w zakresie oszczędności 368,4 Mtoe ma kluczowe 
znaczenie dla wiarygodności UE oraz realizacji założeń planu działania dotyczącego przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

Państwa członkowskie muszą opracować krajowe plany działania. Ważne jest, aby te 
plany te nie opierały się jedynie na dobrych intencjach, ale również na konkretnych 
środkach.  Dlatego Komisja musi mieć prawo do ich oceny i wprowadzenia do nich zmian.
W tych krajowych planach działania należy również uwzględnić środki służące unikaniu 
nadmiernych emisji dwutlenku węgla.

2. Większy nacisk na zachęty

Wniosek Komisji, jeśli zostanie właściwie wdrożony, wprowadza wiele zachęt, na przykład 
poprzez system wspierający oszczędzanie energii. Natomiast z wniosku Komisji powinno 
zdecydowanie wyraźniej wynikać, że sposób na osiągnięcie efektywności energetycznej nie 
polega głównie na obciążaniu regulacjami każdego obywatela i MŚP, lecz na stosowaniu 
zachęt. W celu uniknięcia postrzegania zachęt krajowych jako bezprawnej pomocy państwa 
konieczne jest również podanie wyjaśnienia w tym zakresie.  

3. System wspierający oszczędzanie energii - trwałe ramy dla podmiotów gospodarczych 
i obywateli zapobiegające zjawisku „stop and go”

Jednym z największych problemów jest to, że wsparcie finansowe na rzecz efektywności 
energetycznej jest często nietrwałe i nieprzewidywalne. Czasami uczestnicy rynku nie mają 
dostępu do odpowiedniego programu w styczniu, ponieważ nie został zatwierdzony budżet, a
we wrześniu środki z linii budżetowej już zostały wyczerpane. Taka sytuacja powoduje 
frustrację wśród wszystkich partnerów i uniemożliwia inwestycje długoterminowe w tym 
obszarze. Dlatego Komisja słusznie zaproponowała obowiązek ustanowienia systemu 
oszczędzania energii, zapewniający stały przepływ środków finansowych. Podobne 
systemy zostały pomyślnie wprowadzone w wielu państwach członkowskich, takich jak 
Włochy, Francja, Polska, Wielka Brytania, Dania, Irlandia oraz w regionie Flandrii.
Ponadto system ten wykorzystuje wiele stanów w Stanach Zjednoczonych. Problematyczny 
aspekt art. 6 leży w fakcie, że jest tam mowa o „obowiązku”. Należy wyjaśnić, że obowiązek 
dotyczy jedynie przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii. MŚP i przeciętni 
obywatele będą korzystać z zachęt. Dlatego sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje 
zmianę nazwy na system wspierający oszczędzanie energii.

Art. 6 ust. 9 przewiduje możliwość korzystania przez państwa członkowskie z klauzuli opt-
out. Celem zapewnienia, że nie spowoduje to luki w przepisach, należy zagwarantować, że 
państwa członkowskie korzystające z klauzuli opt-out zapewniają równie stałe i 
przewidywalne wsparcie na rzecz efektywności energetycznej, co ustanowiony przez Komisję 
system wspierający oszczędzanie energii.
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Unia stoi w obliczu niespotykanych 
dotąd wyzwań wynikających z rosnącego 
uzależnienia od importu energii i 
ograniczonych zasobów energetycznych, a 
także konieczności ograniczenia zmian 
klimatu i przezwyciężenia kryzysu 
gospodarczego. Efektywność energetyczna 
stanowi cenny środek służący sprostaniu 
tym wyzwaniom. Zwiększa ona poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii Unii 
poprzez obniżanie zużycia energii 
pierwotnej oraz ograniczanie importu 
energii. Pomaga w obniżaniu emisji gazów 
cieplarnianych w opłacalny ekonomicznie 
sposób, i tym samym w łagodzeniu 
skutków zmian klimatu. Przestawienie się 
na bardziej efektywną energetycznie 
gospodarkę powinno również doprowadzić 
do szybszej popularyzacji innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych oraz poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Unii, 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej 
jakości w szeregu sektorów związanych z 
efektywnością energetyczną.

(1) Unia stoi w obliczu niespotykanych 
dotąd wyzwań wynikających z rosnącego 
uzależnienia od importu energii i 
ograniczonych zasobów energetycznych, a 
także konieczności ograniczenia zmian 
klimatu i przezwyciężenia kryzysu 
gospodarczego. Efektywność energetyczna 
stanowi cenny środek służący sprostaniu 
tym wyzwaniom. Zwiększa ona poziom 
bezpieczeństwa dostaw energii Unii 
poprzez obniżanie zużycia energii 
pierwotnej oraz ograniczanie importu 
energii. Pomaga w obniżaniu emisji gazów 
cieplarnianych w opłacalny ekonomicznie 
sposób, i tym samym w łagodzeniu 
skutków zmian klimatu. Przestawienie się 
na bardziej efektywną energetycznie 
gospodarkę powinno również doprowadzić 
do szybszej popularyzacji innowacyjnych 
rozwiązań technologicznych oraz poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Unii, 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej 
jakości w szeregu sektorów związanych z 
efektywnością energetyczną, które będzie 
można utrzymać w warunkach światowej 
konkurencji w perspektywie średnio- i 
długoterminowej.

Uzasadnienie

Odpowiednie wdrożenie efektywności energetycznej może prowadzić do tworzenia miejsc 
pracy na szczeblu lokalnym, które będzie można utrzymać w perspektywie średnio- i 
długoterminowej i które będą mogły sprostać światowej konkurencji.
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W związku z tym szczególną uwagę 
należy zwrócić na lokalnych europejskich 
producentów i MŚP, których produkty i 
usługi spełniają wysokie normy jakości. W 
tym celu Unia Europejska powinna 
skutecznie kontrolować przywóz z państw 
trzecich, aby zagwarantować, że tego typu 
produkty i usługi spełniają te same 
wysokie normy jakości, co produkty 
lokalnych producentów i usługodawców w 
Unii Europejskiej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swojej rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie przeglądu planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii19 Parlament Europejski wezwał 
Komisję do uwzględnienia w jej 
poprawionym planie działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii środków, 
które pozwoliłyby nadrobić powstałe 
zaległości, tak aby osiągnąć ogólny cel UE 
w zakresie efektywności energetycznej w 
roku 2020.

(5) W swojej rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie przeglądu planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii Parlament Europejski wezwał 
Komisję do uwzględnienia w jej 
poprawionym planie działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii wiążącego 
celu w zakresie efektywności 
energetycznej oraz środków, które 
pozwoliłyby nadrobić powstałe zaległości, 
tak aby osiągnąć ogólny cel UE w zakresie
oszczędności energii w roku 2020.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W ocenie skutków Komisji 
Europejskiej z dnia 22 czerwca 2011 r.1
wykazano, że dla zapewnienia realizacji 
ogólnego celu w zakresie oszczędności 
energii w wysokości 20% bardziej 
odpowiednie byłyby krajowe wiążące cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
dotyczące zużycia energii pierwotnej, niż 
krajowe cele orientacyjne w zakresie 
efektywności energetycznej. Ponadto w 
ocenie skutków wykazano, że wiążące cele 
zapewniłyby państwom członkowskim 
większą elastyczność w odniesieniu do 
określania środków służących 
oszczędności energii dostosowanych do 
charakterystyki poszczególnych państw 
członkowskich.
1 SEC(2011) 779

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95 % do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95 % do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
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charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków27. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków27. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej. Szczególną 
uwagę powinno się zwrócić na 
zapewnienie odpowiedniej jakości 
powietrza wewnątrz budynków, np. za 
pomocą odpowiednich wymogów 
dotyczących wentylacji oraz dzięki 
zastosowaniu w budynkach 
niskoemisyjnych materiałów 
budowlanych, sprzętu i wyrobów. W 
przypadku, gdy środki w zakresie 
efektywności energetycznej dotyczą 
budynków publicznych, takich jak żłobki, 
przedszkola lub szkoły, należy
przeprowadzić ocenę wpływu na zdrowie.

Uzasadnienie

Europejczycy większość czasu spędzają wewnątrz budynków. Jakość powietrza wewnątrz 
budynków ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia, a także przyczynia się do zachorowań na 
choroby przewlekłe, takie jak astma i alergie. Podczas renowacji budynków w celu 
polepszenia ich efektywności energetycznej należy usuwać potencjalne zagrożenia dla 
zdrowia, tj. zagrożenia wynikające z niewystarczającej wentylacji spowodowanej większą 
szczelnością powietrzną i szkodliwymi emisjami pochodzącymi z materiałów i wyrobów 
budowlanych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii.
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii.
Komisja powinna jednak określić w 
drodze aktu delegowanego warunki, na 
jakich państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii.
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii.
Wspólne ramy powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom użyteczności publicznej 
sektora energetycznego możliwość 
oferowania usług energetycznych 
wszystkim odbiorcom końcowym, a nie 
tylko tym, którym sprzedają one energię.
Prowadzi to do nasilenia konkurencji na 
rynku energii, gdyż przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego mogą wyróżnić swój 
produkt poprzez świadczenie dodatkowych 
usług energetycznych. Wspólne ramy 
powinny umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w swoim 
krajowym programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy”28 określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.
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uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy”28 określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Uzasadnienie

System wzajemnego uznawania oszczędności energii w rzeczywistości oznaczałby, że 
konsumenci w jednym państwie członkowskim mogliby ostatecznie płacić za oszczędności 
doliczane do celu realizowanego w innym państwie członkowskim.  Jest to niesprawiedliwe, 
ponieważ korzyści muszą odnosić konsumenci we wszystkich państwach członkowskich.  
Ponadto mogłoby to również prowadzić do stosowania szkodliwych praktyk przez 
przedsiębiorstwa energetyczne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
audyty energetyczne były dostępne. W 
przypadku dużych przedsiębiorstw audyty 
energetyczne powinny być obowiązkowe i 
regularne, gdyż w ich przypadku 
oszczędności energii mogą być znaczne.

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
audyty energetyczne były dostępne i 
przystępne cenowo. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw audyty energetyczne 
powinny być obowiązkowe i regularne, 
gdyż w ich przypadku oszczędności energii 
mogą być znaczne.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać indywidualne 
rachunki wystawiane w oparciu o 
rzeczywiste zużycie.

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać indywidualne 
rachunki wystawiane w oparciu o 
rzeczywiste zużycie. Tego rodzaju liczniki 
należy jednak instalować tylko wtedy, gdy 
potencjalna korzyść przewyższa koszt ich 
podłączenia, zaś ich instalacja nie 
powoduje istotnych dodatkowych kosztów 
dla konsumenta końcowego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Większość przedsiębiorstw w UE to 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Stanowią one w przypadku UE olbrzymi 
potencjał w zakresie oszczędności energii.
Aby pomóc im w przyjęciu środków w 
zakresie efektywności energetycznej, 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
sprzyjające ramy ukierunkowane na 
udzielanie MŚP pomocy technicznej i
przekazywanie im ukierunkowanych 

(27) Większość przedsiębiorstw w UE to 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Stanowią one w przypadku UE olbrzymi 
potencjał w zakresie oszczędności energii.
Aby pomóc im w przyjęciu środków w 
zakresie efektywności energetycznej, 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
sprzyjające ramy ukierunkowane na 
udzielanie MŚP pomocy technicznej, 
przekazywanie im ukierunkowanych 
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informacji. informacji i udostępnianie im 
uproszczonych procedur i formularzy 
zgłoszeniowych dotyczących ubiegania się 
o fundusze lub włączenia do krajowej 
sieci energetycznej.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Należy zapewnić dostępność 
dostatecznej liczby wiarygodnych 
profesjonalistów, posiadających 
kompetencje w dziedzinie efektywności 
energetycznej, w celu zagwarantowania 
skutecznego i terminowego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, na przykład w 
zakresie zgodności z wymogami 
odnoszącymi się do audytów 
energetycznych oraz wdrażania systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
powinny zatem wprowadzić systemy 
certyfikacji w odniesieniu do dostawców 
usług energetycznych, audytów 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej.

(30) Należy zapewnić dostępność 
dostatecznej liczby wiarygodnych 
wykwalifikowanych profesjonalistów, 
posiadających kompetencje w dziedzinie 
efektywności energetycznej, w celu 
zagwarantowania skutecznego i 
terminowego wdrożenia niniejszej 
dyrektywy, na przykład w zakresie 
zgodności z wymogami odnoszącymi się 
do audytów energetycznych oraz 
wdrażania systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie powinny zatem wprowadzić 
systemy certyfikacji w odniesieniu do 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Niezbędnego zwiększenia 
efektywności energetycznej nie da się 
osiągnąć bez kompleksowej zmiany 
mentalności społeczeństwa. Ci, którzy dziś 
są dziećmi, w przyszłości będą 
pracownikami, inżynierami, architektami, 
przedsiębiorcami i użytkownikami energii.
Podejmowane przez nich decyzje będą 
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wpływać na sposób wytwarzania i 
wykorzystywania energii przez 
społeczeństwo w przyszłości. Dlatego tak 
ważna jest edukacja energetyczna, za 
pomocą której można nauczyć przyszłe 
pokolenia, w jaki sposób przez swój styl 
życia i swoje zachowanie mogą przyczynić 
się do efektywnego wykorzystywania 
energii. W związku z tym państwa 
członkowskie powinny podjąć 
odpowiednie działania mające na celu 
wsparcie edukacji energetycznej w 
szkołach, w szczególności w odniesieniu 
do wiedzy na temat tego, w jaki sposób 
każdy człowiek przez swoje zachowanie 
może przyczynić się do efektywniejszego i 
bardziej zrównoważonego zużycia energii.

Uzasadnienie

Jeśli chcemy promować zrównoważone wykorzystywanie energii, musimy rozpocząć edukację 
od przyszłych pokoleń. Przyszłe pokolenia dysponują dużym potencjałem w zakresie 
oszczędzania energii, pod warunkiem że dzieci będą wcześnie edukowane w kwestii 
odpowiedzialnego wykorzystywania energii.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Zgodnie z wnioskiem 
ustawodawczym Komisji z dnia 6 
października 2011 r. w sprawie przyszłości 
polityki spójności Unii Europejskiej 
istnieje prawdopodobieństwo, że wsparcie 
finansowe na rzecz efektywności 
energetycznej z funduszy strukturalnych i 
z Funduszu Spójności w latach 2014–
2020 znacznie wzrośnie w stosunku do 
okresu od roku 2007 do roku 2013.
Fundusze te będą stanowiły decydujący 
wkład w realizację celów określonych w 
niniejszej dyrektywie.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) Komisja i państwa członkowskie 
powinny dążyć do ustanowienia 
programów badań naukowych na rzecz 
rozwoju technologii do stosowania w 
budynkach zabytkowych, obejmujących 
wszystkie zagadnienia związane z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, instalacją inteligentnych 
liczników i innymi technologiami, które 
należałoby w takich budynkach 
zastosować. Komisja i państwa 
członkowskie powinny również podjąć się 
rozpowszechnienia wyników
przeprowadzonych już badań naukowych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33c) Z uwagi na specyfikę budynków 
zabytkowych należałoby przeprowadzić 
badania naukowe w zakresie stosownych 
profili zużycia energii, z uwzględnieniem 
cech izolacji w tradycyjnym budownictwie, 
sposobu przystosowania budynku do 
warunków środowiskowych oraz dobrych 
praktyk stosowanych w przeszłości w 
odniesieniu do wykorzystywania i 
funkcjonalności takich budynków.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Realizując cel 20 % efektywności 
energetycznej, Komisja będzie musiała 
monitorować skutki, jakie nowe środki 
będą miały dla dyrektywy 2003/87/WE 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych (ETS), aby
utrzymać środki zachęty w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
nagradzające za inwestowanie z myślą o 
obniżeniu emisji dwutlenku węgla oraz 
przygotowujące sektory objęte ETS na 
niezbędne w przyszłości innowacje.

(34) Realizacja celu 20% efektywności 
energetycznej mogłaby doprowadzić do 
ograniczenia zapotrzebowania na unijne 
przydziały wydawane w ramach systemu 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych, a także do zaburzeń 
unijnych cen emisji dwutlenku węgla. W 
związku z tym Komisja powinna 
sporządzić sprawozdanie oceniające
skutki, jakie nowe środki będą miały dla 
dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych (ETS), aby stworzyć środki 
zachęty w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, inicjujące 
dodatkowe środki w zakresie efektywności 
energetycznej i nagradzające za 
inwestowanie z myślą o obniżeniu emisji 
dwutlenku węgla oraz przygotowujące 
sektory objęte ETS na niezbędne w 
przyszłości innowacje.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) W celu stworzenia ram dla 
długoterminowych ulepszeń efektywności 
energetycznej oraz w celu zachowania 
spójności z celem Rady Europejskiej w 
zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 
konieczna jest zmiana współczynnika 
liniowego określonego na mocy dyrektywy 
2003/87/WE.

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34b) Przy podejmowaniu decyzji o ilości 
wstrzymanych przydziałów, o których 
mowa w art. 19 ust. 5, Komisja powinna 
zwrócić uwagę, aby środek ten nie 
spowodował, że cena emisji dwutlenku 
węgla przewyższy cenę przewidzianą na 
podstawie oceny wpływu Komisji z 2008 r.
towarzyszącej wnioskom w sprawie 
pakietu klimatyczno-energetycznego (30 
EUR).

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przyjęcia oraz
dążenia do osiągnięcia ogólnego 
krajowego celu orientacyjnego w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 9 % do 
roku 2016, który będą realizować za 
pomocą usług energetycznych i innych 
środków poprawy efektywności 
energetycznej. Wspomniana dyrektywa 
stanowi, że w stosownych przypadkach i w 
razie potrzeby po drugim planie na rzecz 
efektywności energetycznej, przyjętym 
przez państwa członkowskie, następują 
wnioski Komisji w sprawie dodatkowych 
środków obejmujących przedłużenie 
okresu zastosowania celów. Jeżeli 
sprawozdanie zawiera konkluzję, że 
poczyniono niewystarczające postępy w
realizacji krajowych celów orientacyjnych 
określonych we wspomnianej dyrektywie, 
wnioski te odnoszą się do poziomu i 
charakteru celów. W ocenie skutków 
towarzyszącej niniejszej dyrektywie 
stwierdzono, że państwa członkowskie są 

(35) Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przyjęcia oraz 
osiągnięcia ogólnego krajowego celu 
orientacyjnego w zakresie oszczędności 
energii w wysokości 9% do roku 2016, 
który będą realizować za pomocą usług 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej. Wspomniana 
dyrektywa stanowi, że po drugim planie na 
rzecz efektywności energetycznej, 
przyjętym przez państwa członkowskie, 
następują wnioski Komisji w sprawie 
dodatkowych środków. W ocenie skutków 
towarzyszącej dyrektywie stwierdzono, że 
państwa członkowskie są na właściwej 
drodze do osiągnięcia celu 9%, który jest 
znacznie mniej ambitny, niż przyjęty w 
terminie późniejszym cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20% na 
rok 2020, oraz że w związku z tym istnieje 
potrzeba jak najszybszego rozpatrzenia
kwestii poziomu poszczególnych celów
krajowych.
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na właściwej drodze do osiągnięcia celu
9 %, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości
20 % na rok 2020, a zatem nie ma 
potrzeby rozpatrywania kwestii poziomu 
celów.

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Komisja nie zaproponowała 
wiążących celów, natomiast zasugerowała wiele wiążących środków, co zmniejsza swobodę
państw członkowskich, nie gwarantując jednocześnie, że cel 20% zostanie osiągnięty .
Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, tak aby doprowadzić do osiągnięcia celu, a 
państwom członkowskim pozostawić swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Z uwagi na fakt, że cel niniejszej 
dyrektywy, mianowicie osiągnięcie 
unijnego celu w zakresie efektywności 
energetycznej, czyli 20 % oszczędności 
energii pierwotnej do roku 2020 oraz 
utorowanie drogi dla dalszego zwiększenia 
efektywności energetycznej po roku 2020, 
nie zostanie osiągnięty przez państwa 
członkowskie jeżeli nie zostaną podjęte 
dodatkowe środki w zakresie efektywności 
energetycznej, oraz biorąc pod uwagę, że 
cel ten będzie łatwiejszy do osiągnięcia na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, 
określoną we wspomnianym artykule, 
niniejsza dyrektywa nie wykracza poza 
zakres konieczny do osiągnięcia 
zamierzonego celu.

(37) Z uwagi na fakt, że cel niniejszej 
dyrektywy, mianowicie osiągnięcie 
unijnego celu w zakresie efektywności 
energetycznej, czyli 20 % oszczędności 
energii pierwotnej do roku 2020 oraz 
utorowanie drogi dla dalszego zwiększenia 
efektywności energetycznej po roku 2020, 
nie zostanie osiągnięty przez państwa 
członkowskie jeżeli nie zostaną podjęte 
dodatkowe środki w zakresie efektywności 
energetycznej, oraz biorąc pod uwagę, że 
cel ten będzie łatwiejszy do osiągnięcia na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.
Wspólne działania na poziomie Unii w 
dziedzinie efektywności energetycznej 
spowodują obniżenie kosztów dla 
energooszczędnych produktów i usług jak 
również zwiększenie możliwości 
biznesowych dla gałęzi przemysłu 
związanych z efektywnością energetyczną.
Warto stworzyć wspólny rynek 
energooszczędnych produktów i usług.
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Autorzy traktatu wyraźnie włączyli do 
nich kwestię efektywności energetycznej, 
co wprowadza obowiązek podejmowania 
działań w tej dziedzinie. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną we 
wspomnianym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza zakres 
konieczny do osiągnięcia zamierzonego 
celu.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Po określeniu celów i wskaźników 
należy rozważyć rozbieżności występujące 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi, zwłaszcza w zakresie 
warunków klimatycznych, sytuacji 
gospodarczej oraz przewidywanego 
wzrostu gospodarczego.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby umożliwić dostosowanie do 
postępu technicznego oraz zmiany w 
dystrybucji źródeł energii, należy nadać 
Komisji prawo przyjmowania aktów na 
podstawie art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do niektórych spraw.
Szczególnie ważne będzie, aby w czasie 
prac przygotowawczych Komisja
prowadziła stosowne konsultacje, w tym z 
ekspertami.

(38) Aby umożliwić dostosowanie do 
postępu technicznego oraz zmiany w 
dystrybucji źródeł energii, należy nadać 
Komisji prawo przyjmowania aktów na 
podstawie art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do niektórych spraw. W czasie 
prac przygotowawczych Komisja powinna 
przeprowadzić stosowne konsultacje, w 
tym z odpowiednią komisją Parlamentu 
Europejskiego i z ekspertami.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 unijnego celu
20 % oszczędności energii pierwotnej, a 
także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w
dłuższej perspektywie.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii celem osiągnięcia do 
roku 2020 przynajmniej unijnego celu 20%
oszczędności energii pierwotnej w 
porównaniu z prognozami z 2007 r.1 które 
wynoszą 1470,5 Mtoe rocznego zużycia 
energii pierwotnej, a także utorowania 
drogi dla dalszego zwiększenia 
efektywności energetycznej do roku 2030 i
w późniejszym okresie.

Dyrektywa określa zasady opracowane w 
celu usunięcia barier na rynku energii oraz 
przezwyciężenia nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, które ograniczają 
efektywność dostaw i wykorzystywania 
energii, a także przewiduje ustanowienie 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej na rok 2020.

Dyrektywa określa zasady opracowane w 
celu usunięcia barier na rynku energii oraz 
przezwyciężenia nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, które ograniczają 
efektywność dostaw i wykorzystywania 
energii, zwłaszcza w odniesieniu do 
drobnych konsumentów, małych 
przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw 
oraz niestosownych zachęt dla dużych 
producentów energii wspierających 
efektywność energetyczną, a także 
przewiduje ustanowienie krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej na 
rok 2020.
1 Dokument roboczy Komisji: Osiągnięcie 20% 
wydajności energetycznej

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. „zamknięty system dystrybucyjny” 
oznacza system, który dystrybuuje 
produkty energetyczne na ograniczonym 
geograficznie obszarze zakładu 
przemysłowego, obiektu handlowego lub 
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miejsca świadczenia usług wspólnych i nie 
zaopatruje odbiorców będących 
gospodarstwami domowymi, z wyjątkiem 
użytkowania systemu w niewielkim 
zakresie przez niewielką liczbę 
gospodarstw domowych pozostających z 
właścicielem systemu dystrybucyjnego w 
stosunku zatrudnienia lub podobnym oraz 
położonych na obszarze obsługiwanym 
przez zamknięty system dystrybucyjny.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konsekwencją poprawki do art. 6 ust. 1 nowy akapit. Definicja ta odnosi się 
do art. 28 dyrektywy 2009/72/WE i art. 28 dyrektywy 2009/73/WE w sprawie rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „reagowanie na popyt” oznacza 
zmiany w zużyciu energii elektrycznej 
przez konsumentów 
końcowych/mikropodmioty wytwarzające 
energię w porównaniu z ich 
obecnymi/normalnymi modelami 
zużycia/wprowadzania energii do sieci, 
będące odpowiedzią na zmiany w cenach 
energii elektrycznej lub zachęty finansowe 
służące dostosowaniu zużycia energii 
elektrycznej bądź stanowiące odpowiedź 
na przyjęcie oferty konsumenta, 
oddzielnie lub łącznie, ukierunkowane na 
sprzedaż zmniejszenia popytu po 
określonej cenie na zorganizowanych 
rynkach energii bądź dostawcy 
detalicznemu. Programy reagowania na 
popyt mają na celu zwiększenie 
wydajności łańcucha wartości energii lub 
zwiększenie zużycia i integracji 
dostarczanej nieregularnie energii 
odnawialnej.
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Uzasadnienie

Reagowanie na popyt jest jedną z głównych koncepcji, którą należy określić w dyrektywie, 
ponieważ jest ona stosunkowo nowa, ale ma ogromny potencjał zarówno pod względem 
gospodarczym, jak i środowiskowym. Reagowanie na popyt zwiększa efektywność 
energetyczną podaży i popytu poprzez uwalnianie zdolności przepustowej po stronie popytu.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „audyt energetyczny” oznacza 
systematyczną procedurę pozwalającą na 
zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu 
istniejącego zużycia energii danego 
budynku lub zespołu budynków, operacji 
lub instalacji przemysłowej bądź 
handlowej lub usługi prywatnej lub 
publicznej, określenie i kwantyfikację 
możliwości opłacalnych ekonomicznie 
oszczędności energetycznych oraz 
poinformowanie o wynikach;

12. „audyt energetyczny” oznacza 
systematyczną procedurę pozwalającą na 
zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu 
istniejącego zużycia energii danego 
budynku lub zespołu budynków, operacji 
lub instalacji przemysłowej bądź 
handlowej lub usługi prywatnej lub 
publicznej, określenie i kwantyfikację 
możliwości opłacalnych ekonomicznie 
oszczędności energetycznych przy 
uwzględnieniu wpływu na zdrowie oraz 
poinformowanie o wynikach;

Uzasadnienie

W trakcie dokonywania oceny możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności 
energetycznych należy wziąć pod uwagę wpływ na zdrowie, aby zapewnić równowagę między 
dobrą jakością powietrza wewnątrz budynków, kontrolą wilgotności i komfortem a 
zwiększeniem efektywności energetycznej.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, zgodnie z którą opłata za 
inwestycję dokonaną przez dostawcę jest 

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą (zazwyczaj 
przedsiębiorstwo usług energetycznych, 
"ESCO") realizującym środek poprawy 
efektywności energetycznej, który jest 
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powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

weryfikowany i monitorowany w trakcie 
całego okresu obowiązywania umowy, gdy 
koszty inwestycji (praca, dostawa lub 
usługa) w ramach danego środka są 
pokrywane w związku z określonym w 
umowie poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a. „mikrotechnologie do wytwarzania 
energii” oznaczają różnorodne 
technologie umożliwiające wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła na niewielką 
skalę, które mogą być instalowane i 
wykorzystywane w indywidualnych 
gospodarstwach domowych;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „gruntowna renowacja” oznacza 
remont, który zmniejsza ilość dostarczanej 
energii i jej końcowe zużycie w budynku o 
przynajmniej 80% w stosunku do poziomu 
sprzed renowacji.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 1. Każde państwo członkowskie dba o to, 
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krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie
oszczędności energii w wysokości 20 %,
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

by jego krajowy bezwzględny poziom 
zużycia energii pierwotnej był 
przynajmniej niższy od celu określonego
dla danego państwa w załączniku 
Ia.Takie obowiązkowe cele krajowe 
zapewniają osiągnięcie przez Unię jej celu 
20 % oszczędności energii pierwotnej do
roku 2020, co wymagałoby obniżenia 
zużycia energii pierwotnej w UE o 368 
Mtoe w 2020 r. Krajowe cele w zakresie
efektywności energetycznej uwzględniają
środki przewidziane w niniejszej
dyrektywie.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
wdrażane były strategie polityczne oraz 
środki zapewniające, że ich poziom 
zużycia energii pierwotnej jest równy 
poziomowi stanowiącemu cel na rok 2020 
określonemu w załączniku Ia lub od niego 
niższy.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja
przedstawia wniosek dotyczący celów w 
zakresie efektywności energetycznej na 
rok 2030.



PE472.304v05-00 24/79 AD\889370PL.doc

PL

krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a  

Zasoby budowlane

1. Państwa członkowskie przygotowują 
projekty krajowych strategii zmniejszenia 
zużycia energii przez istniejące krajowe 
zasoby budowlane.

2. Krajowe strategie obejmują środki 
ustawodawcze, finansowe i szkoleniowe, 
mające na celu osiągnięcie do dnia 31 
grudnia 2050 r. zmniejszenia zużycia 
energii przez istniejące zasoby budowlane 
o 80% w porównaniu z poziomami z 
2010 r., głównie poprzez gruntowne 
renowacje.

3. Krajowe strategie obejmują również 
następujące cele pośrednie:

a) zmniejszenie do dnia 31 grudnia 
2030 r. zużycia energii przez istniejące 
zasoby budowlane o 30% w porównaniu z 
poziomami z roku 2010;

b) zmniejszenie do dnia 31 grudnia 
2040 r. zużycia energii przez istniejące 
zasoby budowlane o 60% w porównaniu z 
poziomami z roku 2010.

Uwzględnia się w nich, przy budowie 
budynków publicznych, emisje dwutlenku 
węgla z materiałów budowlanych, zużycie 
energii w procesie produkcji materiałów 
budowlanych oraz to, by materiały 
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budowlane były przez cały cykl życia 
przyjazne dla środowiska; cele te promują 
również wykorzystywanie w pracach 
budowlanych naturalnych materiałów 
odnawialnych, takich jak drewno.

4. Państwa członkowskie mogą przyjąć 
różne podejścia do budynków 
handlowych, mieszkalnych i publicznych 
oraz mogą w pierwszej kolejności zająć się 
budynkami o najgorszej charakterystyce 
energetycznej. Te podejścia zapewniają 
zmierzone zmniejszenie zużycia energii 
dostarczonej lub końcowego zużycia 
energii (w kWh i kWh/m2 lub wartości 
równoważnej), jak określono w załączniku 
I do dyrektywy 2010/31/UE, co najmniej 
na poziomie 20%, 40% i 80% odpowiednio 
do roku 2020, 2030 i 2045.

5. Krajowe strategie i środki stosowane 
przez państwa członkowskie na rzecz 
sektora budownictwa prywatnego i 
socjalnego powinny opierać się na 
zachętach.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3b
Orientacyjne cele długoterminowe

Orientacyjny cel długoterminowy w 
zakresie efektywności energetycznej dla 
Unii, wyrażony jako bezwzględny poziom 
zmniejszenia zużycia energii pierwotnej, 
wynosi 33,3% do 2030 r., 46,6% w 
kolejnych latach do 2040 r. i 60% w 
kolejnych latach do 2050 r.

Uzasadnienie

Zbliża się rok 2020.  Podmioty gospodarcze potrzebują długoterminowego bezpieczeństwa 
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planowania. Aby osiągnąć nasz cel zmniejszenia emisji CO o 80-95%, ważny jest wzrost 
udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym oraz dalsza poprawa efektywności 
energetycznej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 2014 
r. 3 % całkowitej powierzchni pomieszczeń
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane co roku
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3 % 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. zużycie energii (w kWh i kWh/m2 
lub wartości równoważnej) w budynkach
będących własnością instytucji 
publicznych, od niedawna przez nie 
dzierżawionych lub wynajmowanych, było 
co roku zmniejszane o 2,5%. 

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustalają 
krajowy mechanizm podziału zadań na 
rzecz osiągnięcia celu 2,5% dotyczącego 
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budynków publicznych. Przy ustalaniu 
tego mechanizmu podziału zadań, biorą 
one pod uwagę zasoby finansowe władz 
regionalnych i lokalnych oraz praktyczne 
możliwości renowacji takich budynków.
Wspierają one regionalne i lokalne 
instytucje publiczne, na przykład poprzez 
zwiększenie możliwości zawierania umów 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zapewnienie odpowiedniej jakości 
powietrza wewnątrz budynków za pomocą 
właściwych wymogów dotyczących 
wentylacji oraz stosowania w budynkach 
niskoemisyjnych materiałów 
budowlanych, sprzętu i wyrobów.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
trzech poprzednich lub następnych lat.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 2014 
r. państwa członkowskie sporządzają i 
udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 
2014 r. państwa członkowskie sporządzają 
i udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
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publicznych, wskazujący: publicznych lub przez te instytucje od 
niedawna dzierżawionych lub 
wynajmowanych, wskazujący:

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litery b), b a) (nowa) oraz b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzenia systemu zarządzania 
energią w ramach wdrażania ich planu.

b) wprowadzenia systemu zarządzania 
energią w ramach wdrażania ich planu.

W planie na rzecz efektywności 
energetycznej i systemie zarządzania 
uwzględnia się w wystarczającym stopniu 
zagrożenia dla zdrowia i korzystne środki.

ba) uwzględniania przy budowie 
budynków publicznych emisji dwutlenku 
węgla z materiałów budowlanych, zużycia 
energii w procesie produkcji materiałów 
budowlanych oraz tego, by materiały 
budowlane były przez cały cykl życia 
przyjazne dla środowiska, a także 
promowania wykorzystywania w pracach 
budowlanych naturalnych materiałów 
odnawialnych, takich jak drewno.

bb) wprowadzenia umów na usługi 
energetyczne mających na celu 
utrzymanie bądź zwiększanie efektywności 
energetycznej w perspektywie 
długoterminowej, w tym umów o poprawę 
charakterystyki energetycznej.
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Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ramach alternatywnego podejścia 
do ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą 
podjąć inne środki w celu uzyskania 
równoważnej ilości oszczędzonej energii 
(klauzula opt-out). Dla celów tego 
alternatywnego podejścia państwa 
członkowskie mogą oszacować 
oszczędności, jakie zostałyby osiągnięte 
dzięki ust. 1 i 2, korzystając z 
odpowiednich standardowych wartości.
Państwa członkowskie mogą stosować 
alternatywne podejście do art. 4 ust. 1 w 
celu dokonania oceny szczególnej 
wartości architektonicznej lub 
historycznej budynków lub zespołów 
budynków podlegających oficjalnej 
ochronie, dokonania oceny i promowania 
ich tradycyjnych cech odpowiadających 
wymaganiom w zakresie efektywności 
energetycznej, a także rozważenia 
środków mających na celu poprawę 
sytuacji w określonych przypadkach bez 
naruszenia ich autentyczności.

Stale monitorują one postępy w rozwoju 
nowych technologii, szczególnie w tym 
przypadku. Państwa członkowskie mogą 
również stosować to podejście w 
odniesieniu do gmin, przy poszanowaniu 
zasady pomocniczości.

Rozważając zastosowanie środków 
alternatywnych państwa członkowskie 
powinny przede wszystkim mieć na 
uwadze przekroczenie celu określonego w 
art. 3a dla budynków prywatnych.

Państwa członkowskie, które wybrały 
takie podejście alternatywne, 
powiadamiają Komisję, najpóźniej do dnia 
1 stycznia 2013 r., o alternatywnych 
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środkach, które planują przyjąć, 
wskazując, w jaki sposób zamierzają 
uzyskać równoważną poprawę 
charakterystyki energetycznej budynków 
publicznych lub prywatnych. Komisja 
dokonuje analizy tych środków i w 
stosownych przypadkach odrzuca je lub 
zmienia.  

Komisja stale śledzi postępy osiągane 
przez państwa członkowskie za pomocą 
środków alternatywnych. Jeśli suma 
oszczędności osiągniętych za pomocą tych 
środków nie jest równa wielkości 
oszczędności energii wymaganych w ust. 
1, Komisja informuje dane państwo 
członkowskie i przedstawia propozycje 
mające na celu poprawę tych środków.  
Jeśli po wnikliwym rozpatrzeniu okaże się, 
że te propozycje lub inne środki 
uzgodnione przez państwo członkowskie i 
Komisję nie są realizowane przez państwo 
członkowskie, Komisja podejmuje decyzję 
o zastosowaniu środka wiążącego, o 
którym mowa w ust. 1.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
instytucje publiczne nabywały jedynie
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie w miarę możliwości 
zachęcają instytucje publiczne do 
nabywania jedynie produktów, usług i 
budynków o wysokiej charakterystyce 
energetycznej w gospodarny sposób.
Instytucje publiczne uwzględniają przy 
tym opłacalność, ekonomiczne kryteria 
wykonalności i technicznej przydatności 
oraz odpowiedni poziom konkurencji.
Państwa członkowskie wspierają 
opracowywanie i wdrażanie usług 
energetycznych, jak określono w art. 2 ust. 
3. W tym względzie instytucje publiczne 
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oceniają możliwość zawarcia 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14b.

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Komisja nie zaproponowała 
wiążących celów, natomiast zasugerowała wiele wiążących środków, co zmniejsza swobodę 
państw członkowskich, jednocześnie nie gwarantując, że cel 20% zostanie osiągnięty. Dlatego 
też zmienia się ten stan rzeczy, aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom 
członkowskim pozostawić swobodę wyboru spośród kilku niewiążących działań.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, dodatkowych rocznych
końcowych oszczędności energii równych
przynajmniej 1,5% ich rocznej wielkości 
sprzedaży energii, uśrednionej w okresie 
ostatnich trzech lat w tym państwie 
członkowskim. Komisja dokonuje oceny 
istnienia ewentualnych podwójnych 
uregulowań w sektorze transportu.
Wspomnianą wielkość oszczędności 
energii strony zobowiązane osiągają wśród 
odbiorców końcowych.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one niezależne
systemy pomiarów, kontroli i weryfikacji, 
w ramach których niezależnej weryfikacji 
poddaje się przynajmniej statystycznie 
istotną część środków poprawy 
efektywności energetycznej wdrożonych 
przez strony zobowiązane.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie, litery a), b), c) oraz c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu zobowiązującego do 
efektywności energetycznej państwa 
członkowskie mogą:

5. W ramach systemu zobowiązującego do 
efektywności energetycznej państwa 
członkowskie:

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych;

a) włączają do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności obowiązkowe
wymogi uwzględniające aspekt społeczny, 
w tym poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych o 
niskich dochodach dotkniętych ubóstwem 
energetycznym lub w mieszkaniach 
socjalnych; decyzje w sprawie powyższych 
środków należy podejmować w drodze 
konsultacji z władzami publicznymi;

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 

b) zezwalają stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
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takim przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

takim przypadku dbają one, by istniał
proces akredytacji, który byłby jasno 
określony, przejrzysty, otwarty dla 
wszystkich podmiotów działających na 
rynku oraz ukierunkowany na 
zmniejszenie do minimum kosztów 
certyfikacji;

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwalają stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat, aby 
zwiększyć elastyczność systemu;
ca) podejmują specjalne środki na rzecz 
przeciwdziałania niestosownym zachętom, 
które powstają, gdy dystrybutorzy energii 
oraz przedsiębiorstwa prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii zajmują się 
również jej wytwarzaniem.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) ewentualne koszty obciążające 
klientów, przy czym musi zostać 
zachowana wiarygodność i ochrona 
prywatnych lub poufnych informacji 
handlowych zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Należy położyć większy nacisk na zasadę stosowania zachęt. Ciężar dowodu w przypadku 
podejrzenia, że zachęta stanowi nieuzasadnioną pomoc państwa, powinien spoczywać na 
Komisji, a nie na państwach członkowskich, które chcą zastosować zachęty.
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Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wykorzystując informacje wymienione 
w art. 6 ust. 6 krajowe organy regulacyjne 
publikują sprawozdania roczne, 
sprawdzające, czy systemy zobowiązujące 
do efektywności energetycznej spełniają 
swój cel oraz czy odbywa się to przy 
jednoczesnym ponoszeniu przez 
konsumentów jak najmniejszych kosztów.
Ponadto krajowe organy regulacyjne 
regularnie zlecają przeprowadzanie 
niezależnych analiz wpływu systemu na 
rachunki za energię, na ubóstwo 
energetyczne oraz na oszczędności energii 
w celu zagwarantowania jak najwyższej 
opłacalności. Państwa członkowskie 
zobowiązane są do uwzględnienia tego 
wpływu i skorygowania systemu.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość 75 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 10 osób, lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 000 000 EUR. Do 
progów tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby.

8. Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość 200 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 50 osób, lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 8.000.000 EUR. Do 
progów tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a.Państwa członkowskie dbają o to, by 
dystrybutorzy energii lub przedsiębiorstwa 
prowadzące detaliczną sprzedaż energii 
nawiązywali współpracę z 
wyspecjalizowanymi dostawcami podczas 
wdrażania środków mających na celu 
osiągnięcie oszczędności energii wśród 
odbiorców końcowych. Dzięki pojęciu 
usług energetycznych opracowanym przez 
grupy interesów partnerów rynkowych 
osiągnięte zostaje porozumienie, w 
ramach którego możliwe jest racjonalne 
połączenie konkretnych ofert partnerów 
rynkowych i wspólne przedstawianie tych 
ofert na szczeblu lokalnym.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Sprzedaż lub dostarczanie produktów 
energetycznych nie prowadzi do 
konieczności spełnienia zobowiązań w 
zakresie oszczędności energii określonych 
w ust. 1, jeśli:

- produkty te składają się z gazów 
powstających podczas produkcji stali; lub
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- produkty te są dostarczane lub 
sprzedawane głównie własnym zakładom i 
jednostkom zależnym; lub

- sprzedaż lub dostarczanie produktów 
odbywa się w ramach „zamkniętych 
systemów dystrybucyjnych”.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W ramach alternatywy w stosunku do 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
zdecydować się na podjęcie innych 
środków w celu uzyskania oszczędności 
energii wśród odbiorców końcowych.
Roczna ilość energii oszczędzonej dzięki 
temu podejściu jest równa ilości 
oszczędzonej energii wskazanej w ust. 1.
Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia.
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

9. W ramach alternatywy w stosunku do 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
zdecydować się na podjęcie innych 
środków w celu uzyskania dodatkowych
oszczędności energii wśród odbiorców 
końcowych (klauzula opt-out). Roczna 
ilość dodatkowo oszczędzonej dzięki temu 
podejściu energii jest równa ilości 
oszczędzonej energii wskazanej w ust. 1.
Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia.
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.
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Komisja stale śledzi postępy osiągane za 
pomocą środków alternatywnych w 
państwach członkowskich. Jeśli suma 
oszczędności osiągniętych za pomocą tych 
środków nie jest równa wielkości 
oszczędności energii wymaganej w ust. 1, 
Komisja informuje dane państwo 
członkowskie i przedstawia propozycje 
mające na celu poprawę tych środków.  
Jeśli po wnikliwym rozpatrzeniu okaże się, 
że te propozycje lub inne środki 
uzgodnione przez państwo członkowskie i 
Komisję nie są realizowane przez państwo 
członkowskie, Komisja podejmuje decyzję 
o zastosowaniu środka wiążącego, o 
którym mowa w ust. 1.

Środki podjęte na podstawie niniejszego 
ustępu zapewniają wszystkim uczestnikom 
rynku taką samą stabilność planowania, 
jeśli chodzi o systemy wspierające 
oszczędzanie energii. Instrumenty 
finansowe na rzecz efektywności 
energetycznej muszą być zapewniane 
niezależnie od rocznych zmian w 
budżecie, w sposób ciągły i 
długoterminowy, w stosownych 
przypadkach ulegając stopniowemu 
zmniejszaniu.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 

skreślony
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efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Państwa członkowskie, jeśli chcą 
zachęcać przedsiębiorstwa energetyczne 
do osiągnięcia celów w zakresie 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, powinny zostać 
zobowiązane do uwzględnienia całego 
łańcucha wartości – od momentu 
wytworzenia energii, poprzez jej 
dystrybucję, aż po jej wykorzystanie.

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
zastosowano krajowe systemy zachęt w 
celu zwrotu kosztów audytu tym spółkom, 
które wdrożą odpowiednią liczbę 
proponowanych rozwiązań zawartych w 
zaleceniach wydanych po 
przeprowadzonych w nich audytach 
energetycznych, oraz by dostarczano 
kolejnych zachęt do wdrażania tych 
rozwiązań.
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Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.
Dopuszcza się przeprowadzanie audytów 
przez wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość.

Uzasadnienie

W dużych firmach, w których energia stanowi znaczną część kosztów operacyjnych, audyty 
energetyczne lub systemy zarządzania energią/środowiskiem są już uznawane za niezbędne 
narzędzia do monitorowania i optymalizacji zużycia energii. W związku z tym ważne jest, aby 
stworzyć tym dużym korporacjom możliwość przeprowadzania audytów energetycznych przez 
wewnętrznych pracowników, o ile są oni odpowiednio przeszkoleni i mają stosowne 
uprawnienia.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają 
małym i średnim przedsiębiorstwom, a w 
stosownych przypadkach również 
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gospodarstwom domowym, zachęty i 
wsparcie finansowe, takie jak ulgi 
podatkowe lub dotacje, na pokrycie 
całości lub części kosztów audytu 
energetycznego, na wdrożenie systemów 
zarządzania energią, na przeprowadzenie 
ocen kosztów cyklu życia urządzeń 
wykorzystujących energię, na wykonanie 
zaleceń audytu energetycznego lub na 
zmniejszenie ich zależności energetycznej.

Uzasadnienie

Należy położyć większy nacisk na zasadę stosowania zachęt. Ciężar dowodu w przypadku 
podejrzenia, że zachęta stanowi nieuzasadnioną pomoc państwa, powinien spoczywać na 
Komisji, a nie na państwach członkowskich, które chcą zastosować zachęty.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.
Wymóg niezależności dopuszcza 
przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Uzasadnienie

Przepis pkt 20 preambuły dotyczący wewnętrznych rzeczoznawców należy również 
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uwzględnić w powyższym artykule.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Audyty energetyczne mogą być 
samodzielne lub stanowić część szerzej 
zakrojonego audytu środowiskowego.

4. Audyty energetyczne mogą być 
samodzielne lub stanowić część szerzej 
zakrojonego audytu środowiskowego.
Minimalnym wymogiem w przypadku tego 
typu audytów jest uwzględnienie oceny 
wpływu na zdrowie.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Audyty energetyczne i systemy 
zarządzania energią stosowane na mocy 
niniejszego artykułu nie wykluczają 
możliwości wykorzystania takich samych 
lub podobnych środków jako 
uzasadnienia dla obecnych lub przyszłych 
systemów zachęt finansowych i wsparcia 
finansowego, np. ulg podatkowych. W 
razie potrzeby należy odpowiednio 
dostosować wytyczne UE dotyczące 
pomocy państwa w tym zakresie oraz 
dyrektywę 2003/96/WE.

Uzasadnienie

Audyty energetyczne i systemy zarządzania energią nie powinny uniemożliwiać stosowania 
obecnych lub przyszłych systemów zachęt i wsparcia państw członkowskich. Ulgi podatkowe 
sprawdziły się jako dobra zachęta do wprowadzenia systemów zarządzania energią.

Poprawka 58
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r.
Komisja przyjmie w drodze aktów 
delegowanych ogólne kryteria, na których 
oparte będą audyty energetyczne.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI. Liczniki muszą być 
opłacalne ekonomicznie i muszą 
poprawiać efektywność energetyczną 
gospodarstw domowych.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników, powinno się je 
poddać pełnej analizie kosztów i korzyści 
ze względu na interesy konsumentów, jak 
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gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych 
na uczestników rynku.

przewidziano w dyrektywach 2009/72/WE 
i 2009/73/WE dotyczących rynków energii 
elektrycznej i gazu ziemnego. Przy 
ustalaniu minimalnych funkcji liczników 
oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku państwa członkowskie
dopilnowują, aby cele w zakresie 
efektywności energetycznej oraz korzyści 
osiągane przez odbiorców końcowych były 
w pełni uwzględniane. Należy między 
innymi dopilnować, by inteligentne 
liczniki były przyjazne dla użytkowników, 
a także zapewniały jasne, dokładne i 
szczegółowe informacje w czasie 
rzeczywistym w zakresie zużycia energii, 
dzięki czemu odbiorca końcowy będzie 
mógł oszczędzać energię.

Uzasadnienie

Jak przewidziano w trzecim pakiecie legislacyjnym w sprawie europejskich rynków 
elektryczności i gazu, państwa członkowskie mogą poddać inteligentne liczniki analizie 
kosztów i korzyści przed ich rozpowszechnieniem. Inteligentne liczniki powinny zostać 
zainstalowane w 80% gospodarstw domowych do 2020 r. tylko w wypadku pozytywnego 
wyniku analizy kosztów i korzyści. Nie należy realizować kosztownych systemów, jeśli nie leżą 
one w interesie konsumentów. Środki finansowe przeznaczone na powszechne wprowadzenie 
inteligentnych liczników można spożytkować lepiej na inne działania na rzecz efektywności 
energetycznej, takie jak izolacja.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia,
gdy są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła

Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku budynków składających się z 
kilku modułów (mieszkalnych i 
komercyjnych), do których dostarcza się 
ciepło i ciepłą wodę użytkową z systemów 
centralnych, dokonywano odrębnych 
pomiarów dla każdego modułu; państwa 
członkowskie wprowadzają w odniesieniu 
do takich budynków zasady dotyczące 
podziału kosztów za ciepło i wodę 
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nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

użytkową w oparciu o roczne zużycie.
Dopuszcza się wyjątki od tej zasady, gdy 
instalacja urządzeń pomiarowych bądź 
podział kosztów w oparciu o zużycie nie są 
wykonalne z przyczyn technicznych lub 
gdy analiza kosztów i korzyści wykazuje, 
że koszty przewyższają korzyści, jak np. w 
przypadku budynków wysokosprawnych.
Opomiarowanie chłodzenia jest
fakultatywne.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wymagają od 
krajowych organów regulacyjnych, by co 
roku sprawdzały dostępność i poziom 
użyteczności rachunków za energię dla 
konsumentów. Wyniki tych działań są 
podawane do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Aby zmienić zużycie energii, konsumenci muszą być w stanie zrozumieć otrzymywane 
rachunki za jej zużycie.  Dlatego też krajowe organy regulacyjne powinny mieć obowiązek 
sprawdzenia, czy konsumenci rozumieją otrzymywane rachunki.  Dzięki ogólnodostępności 
tych informacji konsumenci będą mogli wybrać te przedsiębiorstwa, które oferują sprawdzone 
rozwiązania.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji, w tym 
kogeneracji na małą skalę i 
mikrokogeneracji, oraz efektywnych 
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informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, zawierający informacje 
określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Obciążenia 
administracyjne należy przy tym 
utrzymywać na możliwie jak najniższym 
poziomie. Plany są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat. Państwa 
członkowskie dopilnowują, za pomocą 
swoich ram regulacyjnych, aby krajowe 
plany w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
były uwzględniane w lokalnych i 
regionalnych planach rozwoju, w tym w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
miast i wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Uzasadnienie

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7.
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu
wspierania rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji, w tym kogeneracji na małą 
skalę i mikrokogeneracji, oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7.
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE; lub

c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Poprawka 66



AD\889370PL.doc 47/79 PE472.304v05-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 - ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 - ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie przyjmują 
kryteria udzielania zezwoleń lub 
równoważne kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 

8. Państwa członkowskie przyjmują 
kryteria udzielania zezwoleń lub 
równoważne kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
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większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe. Państwa członkowskie 
ustanawiają mechanizmy w celu 
zapewnienia podłączenia wspomnianych 
instalacji do sieci lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia. Mogą one zobowiązywać 
wspomniane instalacje do ponoszenia opłat 
za podłączenie oraz kosztów rozbudowy 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia w 
celu przesłania ich ciepła do odbiorców.
Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów 
zawartych w pierwszym akapicie, gdy:

większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe. Państwa członkowskie 
ustanawiają mechanizmy w celu 
zapewnienia podłączenia wspomnianych 
instalacji do sieci lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia. Mogą one zobowiązywać 
wspomniane instalacje do ponoszenia opłat 
za podłączenie oraz kosztów rozbudowy 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia w 
celu przesłania ich ciepła do odbiorców.

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia. Państwa 
członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Poprawka 68
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 10a lit. b) i e).

Poprawka 69

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Państwa członkowskie mogą 
częściowo lub całkowicie zrezygnować z 
obowiązku wynikającego z ust. 3, 6 i 8, 
jeżeli zagwarantują opracowanie 
alternatywnych środków na rzecz 
kogeneracji i ich niezależność od zmian w 
budżecie rocznym, np. poprzez trwałe 
systemy wsparcia finansowego. Po 
ustanowieniu krajowego planu w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie obliczają możliwą do 
osiągnięcia potencjalną wielkość 
oszczędności energii i powiadamiają o 
nim Komisję, zgodnie z ust. 3, 6 i 
8.Komisja dokonuje przeglądu tych 
obliczeń. Suma równoważnych środków 
jest równa wielkości oszczędności energii, 
jaka została ustalona w wyniku tych 
obliczeń.

Państwa członkowskie mogą osiągnąć 
część oszczędności obliczonych za pomocą 
innych środków, dodatkowych w stosunku 
do innych ustępów niniejszej dyrektywy, 
jeżeli z analizy danego państwa 
członkowskiego wynika, że kogeneracja 
nie jest wykonalna, ponieważ:
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a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

b) analiza kosztów i korzyści zgodnie z ust. 
9 wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycjami w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości energii elektrycznej i ciepła przy 
uwzględnieniu oddzielnego ogrzewania 
lub chłodzenia;

c) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE;

d)  instalacja jest zlokalizowana w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE;

e) analiza kosztów i korzyści zgodnie z ust. 
9 wykazuje, że koszty nie pozwalają na 
konkurencyjny zwrot z inwestycji, 
uwzględniając koszty cyklu użytkowania, 
w tym inwestycji w infrastrukturę, 
związane z dostarczaniem takiej samej 
ilości energii elektrycznej i ciepła przy 
uwzględnieniu oddzielnego ogrzewania 
lub chłodzenia;

f) wykorzystywanie wysokosprawnych 
elektrowni gazowych lub węglowych 
powinno być dopuszczalne ze względów 
ekonomicznych lub w celu zapewnienia 
stabilności sieci bez użycia jednostki 
kogeneracji;

g) w instalacji stosowane są technologie 
niewykorzystujące procesu spalania.
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Nie więcej niż połowa z tych 
równoważnych środków zostaje 
umieszczona poza obszarem kogeneracji, 
np. poprzez zachęty finansowe.  

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejsze warianty, powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r., o alternatywnych środkach, które 
planują przyjąć, opisując między innymi 
zasady dotyczące nakładania kar, o 
których mowa w art. 9, oraz wykazując, w 
jaki sposób zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
otrzymania powiadomienia, zwłaszcza w 
przypadkach, w których nie jest 
zapewnione wsparcie finansowe. W takich 
przypadkach alternatywne podejście nie 
jest stosowane przez zainteresowane 
państwo członkowskie do czasu, gdy 
Komisja wyraźnie uzna ponownie 
przedłożony lub zmieniony projekt 
wspomnianych środków.

Komisja stale śledzi postępy osiągane za 
pomocą środków alternatywnych w 
państwach członkowskich. Jeśli suma 
oszczędności osiągniętych za pomocą tych 
środków nie jest równa wielkości 
oszczędności energii wymaganej w ust. 1, 
Komisja informuje dane państwo 
członkowskie i przedstawia propozycje 
mające na celu poprawę tych środków.  
Jeśli po wnikliwym rozpatrzeniu okaże się, 
że te propozycje lub inne środki 
uzgodnione przez państwo członkowskie i 
Komisję nie są realizowane przez państwo 
członkowskie, Komisja podejmuje decyzję 
o zastosowaniu środków wiążących, o 
których mowa w ust. 3, 6 i 8.

Poprawka 70
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
ramach systemu zarządzania energią 
wprowadzano zasoby po stronie popytu, 
takie jak działania podejmowane w 
ramach reagowania na popyt.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii lub które mogłyby 
ograniczać udział działań podejmowanych 
w odpowiedzi na popyt w ramach usług 
bilansujących i pomocniczych. W tym 
względzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/73/WE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć obowiązki 
świadczenia usług publicznych związanych 
z efektywnością energetyczną na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach energii elektrycznej i gazu.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
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bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe 
oraz zgodnie z kryteriami ujednoliconymi 
na szczeblu unijnym, operatorzy systemów 
przesyłowych oraz operatorzy systemów 
dystrybucyjnych na ich terytorium:

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.
Dla jednostek mikrokogeneracji 
instalowanych przez poszczególnych 
obywateli, właściwe organy biorą pod 
uwagę możliwość zastąpienia zezwoleń 
zwykłymi powiadomieniami - „proces 
instalacji i powiadomienia” -
adresowanymi do właściwego organu.

Uzasadnienie
Proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie stosowania zbędnej procedury 
administracyjnej mającej zastosowanie w przypadku mikrogeneracji instalowanej w 
poszczególnych lokalach, a w efekcie wspieranie rozwoju tej technologii.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Ponadto państwa członkowskie mogą 
ustanowić przepisy dotyczące trwałych i 
długoterminowych taryf gwarantowanych, 
w stosownych przypadkach ulegających 
stopniowemu zmniejszaniu, w przypadku 
energii elektrycznej wytwarzanej przez 
jednostki mikrokogeneracji i kogeneracji 
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na małą skalę.

Uzasadnienie

Na porządku dziennym jest obecnie rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej, nawet 
przez poszczególnych obywateli. Należy ułatwić dostęp energii elektrycznej wytwarzanej w 
procesie wysokosprawnej kogeneracji do systemu sieci elektroenergetycznych w przypadku 
jednostek kogeneracji na małą skalę lub mikrokogeneracji. Dlatego państwa członkowskie 
powinny ustanowić zapisy o taryfach gwarantowanych dla wysokosprawnej 
mikrokogeneracji. Tego rodzaju taryfy gwarantowane mogłyby być z czasem stopniowo 
ograniczane.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
krajowe organy regulacyjne w zakresie
energii zachęcały do udziału, w 
niedyskryminacyjny sposób, działań w 
odpowiedzi na popyt w dostarczaniu 
energii na poziomie lokalnym i 
regionalnym, a także w rezerwowym 
rynku usług, jeśli będzie to konieczne 
poprzez zobowiązanie krajowych organów 
regulacyjnych oraz operatorów systemu 
przesyłowego do zdefiniowania 
specyfikacji technicznych związanych z 
udziałem w rynku energetycznym oraz 
rezerwowym rynku usług w oparciu o 
wymogi techniczne związane z tymi 
rynkami oraz zdolności do działań w 
odpowiedzi na popyt.
Specyfikacje przetargowe dla udziału 
działań w odpowiedzi na popyt w rynku 
energetycznym i rezerwowym rynku usług 
obejmują rozsądne specyfikacje 
dotyczące:
a) minimalnej liczby kW zagregowanej 
wydajności potrzebnej, aby umożliwić 
udział;
b) metodologii pomiaru poziomu 
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bazowego;
c) minimalnej liczby kW potrzebnej, aby 
umożliwić udział na mierzone miejsce (w 
razie potrzeby);
d) czasu potrzebnego na uruchomienie 
działań w odpowiedzi na popyt;
e) terminu uruchomienia działań w 
odpowiedzi na popyt;
f) czasu powiadomienia o uruchomieniu 
działań w odpowiedzi na popyt;
g) wymogów telemetrycznych;
h) wymogów w zakresie nakładania kar;
i) częstotliwości uruchamiania działań w 
odpowiedzi na popyt;
j) odstępów czasu między kolejnymi 
uruchomieniami;
k) ram czasowych trwania przetargu;
l) możliwości zgłaszania ofert w zakresie 
wydajności pozytywnej lub negatywnej;
m) opłat za dostępność.
Podczas wdrażania krajowego 
dostatecznego poziomu zdolności bądź 
innych działań związanych z 
bezpieczeństwem energetycznym należy w 
pełni uwzględnić potencjał działań 
podejmowanych w odpowiedzi na popyt.
Wdrażając plany dostatecznego poziomu 
zdolności państwa członkowskie dbają o 
to, by potencjał wkładu ze strony działań 
podejmowanych w odpowiedzi na popyt
został w pełni uwzględniony.

Uzasadnienie

Bez odpowiednich zasad udziału w rynku (wymagania przetargowe) udział w rynku dla 
zasobów po stronie popytu jest niemożliwy. To z kolei blokuje konkurencję na rynkach ze 
strony popytu i nowe podmioty. Na rynkach takich jak Wielka Brytania i Francja, gdzie 
specyfikacje przetargowe zostały dopasowane do zasobów po stronie popytu, działania 
podejmowane w odpowiedzi na popyt są obecnie ustanawiane na płaszczyźnie handlowej.
Dodanie tego artykułu do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej byłoby zatem 
potężnym, jednoetapowym środkiem, w kierunku istotnego zwiększenia aktywnego udziału 
europejskich konsumentów w rynku energii elektrycznej, poprzez zadbanie o to, by również 
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oni mogli czerpać korzyści finansowe z wprowadzenia na rynek inteligentnych sieci.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Państwa członkowskie przyjmują plan 
działań w zakresie reagowania na popyt 
na rzecz promowania i stosowania działań 
podejmowanych w odpowiedzi na popyt w 
kontekście przyszłych planów działań 
dotyczących wdrażania inteligentnych 
sieci. Plan ten powinien obejmować 
wdrażanie stosownych specyfikacji 
technicznych umożliwiających udział 
zagregowanych działań podejmowanych w 
odpowiedzi na popyt w rynku 
energetycznym i w rezerwowym rynku 
usług. Do dnia 31 grudnia 2013 r., a 
potem w odstępach dwuletnich, państwa 
członkowskie przedstawiają Komisji 
sprawozdania dotyczące środków 
podjętych na rzecz osiągnięcia celów 
określonych w niniejszym ustępie.

Uzasadnienie

Rynki energetyczne oraz infrastruktura w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo 
różnorodne.  Dlatego też państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustalenia we 
własnym zakresie, jaki jest najlepszy sposób zapewnienia, że ustanowione zostaną działania w 
odpowiedzi na popyt oraz w jaki sposób włączyć w ten proces strony trzecie i stworzyć 
konkurencję na rynku. Dzięki temu użytkownik końcowy będzie miał możliwość kontrolowania 
okresów zużycia w stopniu, w jakim jest to rozsądne i praktyczne w poszczególnych 
państwach członkowskich.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
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technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.

technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 
2014 r. zapewniono systemy kwalifikacji 
dla dostawców usług energetycznych, 
audytów energetycznych oraz środków 
poprawy efektywności energetycznej, w 
tym dla instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE. Państwa członkowskie 
badają, czy istniejący na ich terenie 
system edukacyjny i system 
przekwalifikowania obejmuje wymaganą 
wiedzę na ten temat.

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich istnieją już skuteczne systemy edukacji zawodowej 
oraz dodatkowego kształcenia. Dzięki nim działania w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej, wytyczne w zakresie energii oraz usługi energetyczne realizowane są na 
wysokim poziomie wykwalifikowania. Dlatego należy wyjaśnić, że państwa członkowskie 
mogą opierać podejmowane przez nie działania na już istniejących systemach kwalifikacji / 
ramach regulacyjnych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, a także
współpracują między sobą i z Komisją 
przy porównywaniu oraz uznawaniu
systemów.

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy kwalifikacji, o których 
mowa w ust. 1, a także pracują nad 
porównywaniem i uznawaniem systemów.
Działania te prowadzone są bez 
uszczerbku dla dyrektywy 2005/36/WE.

Uzasadnienie

W dyrektywie 2005/36/WE określa się wymogi wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Należy wyjaśnić, że dyskusje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych nie będą 
kolidować z dyrektywą 2005/36/WE.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Informacje i szkolenia

1. Państwa członkowskie dbają o to, by 
informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych były 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
zainteresowanych podmiotów działających 
na rynku, w tym konsumentów, 
przedsiębiorców budowlanych, 
architektów, inżynierów, audytorów 
środowiskowych i instalatorów elementów 
budowlanych, jak zostało to określone w 
dyrektywie 2010/31/UE. Dbają one o to, 
by banki i inne instytucje finansowe były 
informowane o możliwościach udziału – w 
tym poprzez tworzenie partnerstw 
publiczno-prywatnych – w finansowaniu 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie warunki i zachęty dla 
podmiotów rynkowych, aby mogły one 
dostarczać odbiorcom energii 
odpowiednie i ukierunkowane informacje 
oraz porady na temat efektywności 
energetycznej.
3. Państwa członkowskie przy udziale 
zainteresowanych stron, w tym władz 
lokalnych i regionalnych, opracowują 
odpowiednie programy informacyjne, 
programy zwiększania świadomości i 
programy szkoleniowe, aby informować 
obywateli o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z przyjęciem 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
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4. Komisja dba o wymianę i szerokie 
rozpowszechnianie informacji o 
najlepszych praktykach w dziedzinie 
oszczędności energii w państwach 
członkowskich.
5. Państwa członkowskie dbają o to, by 
dane z systemów inteligentnych liczników 
stanowiły szczegółową podstawę do 
udzielania porad.
6. Najpóźniej rok po wejściu w życie tych 
przepisów państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji plan inicjatyw, 
które mają zamiar podjąć, dostępności 
informacji o dostępnych mechanizmach 
efektywności energetycznej oraz ramy 
finansowe i prawne.

Uzasadnienie

Informacje oraz szkolenia mają kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie nie powinny mieć możliwości unikania odpowiedzialności w tej dziedzinie.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) usunięcie regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych barier na drodze do 
wykorzystywania umów o poprawę 
efektywności energetycznej, innych form 
finansowania przez stronę trzecią lub 
usług w zakresie oszczędności energii.

Uzasadnienie

Umowy i inne formy finansowania przez stronę trzecią są ważnym instrumentem generowania 
niezbędnych zasobów finansowych. Strona trzecia poniesie odpowiedzialność za niezbędne 
inwestycje - w tym ryzyko - i częściowo skorzysta z oszczędności. Należy znieść bariery dla 
tego innowacyjnego instrumentu finansowania.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) domaganie się od władz publicznych, 
by przeprowadzając renowację budynków, 
rozważyły zastosowanie umów o poprawę 
efektywności energetycznej;

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) monitorowanie wraz z Komisją 
działania rynku w celu wykrycia 
możliwych zakłóceń na rynku 
wywołanych wprowadzeniem na rynek 
usług energetycznych przez dystrybutorów 
energii oraz przedsiębiorstwa zajmujące 
się detaliczną sprzedażą energii.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie oceniają oraz 
podejmują niezbędne działania w celu 
usunięcia regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych barier na drodze do 
efektywności energetycznej, zwłaszcza w 
odniesieniu do:

Właściwe władze w państwach 
członkowskich oceniają oraz podejmują 
niezbędne działania w celu usunięcia 
regulacyjnych i pozaregulacyjnych barier 
na drodze do efektywności energetycznej, 
zwłaszcza w odniesieniu do:

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów dotyczących budynków 
zabytkowych, które podlegają oficjalnej 
ochronie jako element określonego 
otoczenia bądź ze względu na ich 
szczególną wartość architektoniczną lub 
historyczną, aby ich właściciele mieli 
większy margines swobody przy 
wdrażaniu działań na rzecz efektywności 
energetycznej, uwzględniając ogólnie 
przyjęte praktyki konserwacyjne, to jest 
izolację cieplną konstrukcji zewnętrznej 
(ścian, dachu, okien), mając na uwadze 
równoważenie względów ochrony kultury 
i efektywności energetycznej.

Uzasadnienie

Należy zostawić właścicielom budynków większy margines swobody w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących działań na rzecz efektywności energetycznej w ich 
budynkach.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) usunięcia cen regulowanych, które 
nie odzwierciedlają kosztów.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) zapisów prawnych i regulacyjnych 
oraz praktyk administracyjnych w 
odniesieniu do zakupu, instalacji oraz 
wydawania zezwoleń i przyłączania do 
sieci małych wytwórców energii, aby nie 
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zniechęcać gospodarstw domowych do 
stosowania mikrotechnologii do 
wytwarzania energii.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Fundusze i mechanizmy finansowania

1. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej państwa członkowskie mogą 
utworzyć fundusz lub fundusze w celu 
subsydiowania realizacji programów i 
środków poprawy efektywności 
energetycznej oraz promowania rozwoju 
rynku tych środków. Takie środki mogą 
obejmować promocję audytu 
energetycznego i instrumentów 
finansowych na rzecz oszczędności 
energii. Przychody pochodzące z aukcji 
przeprowadzanych w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji mogą -
obok innych źródeł – wchodzić w skład 
funduszu.
2. W przypadku gdy z funduszy 
subsydiowane są środki na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej, dostęp do 
funduszy jest uzależniony od 
rzeczywistych osiągnięć w zakresie 
oszczędności energii lub poprawy 
efektywności energetycznej. Takie 
osiągnięcia są potwierdzane za pomocą 
odpowiednich środków, takich jak 
świadectwa charakterystyki energetycznej 
dla budynków lub etykiety energetycznej 
dla produktów.

Uzasadnienie

Zachęty finansowe są jednym z podstawowych instrumentów promowania efektywności 
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energetycznej. Państwa członkowskie powinny być zachęcane do stosowania tego 
instrumentu. Ciężar dowodu w przypadku ewentualnej pomocy państwa powinien spoczywać 
na Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, nie zaś na państwach członkowskich. Przychody 
generowane w ramach systemu ETS są możliwym źródłem finansowym dla funduszy w 
państwach członkowskich.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie później niż w okresie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja wydaje decyzję o 
ograniczeniu liczby przydziałów zgodnie z 
art. 9 dyrektywy 2003/87/WE o 1,4 mld, 
aby utrzymać zachęty do inwestowania w 
środki w zakresie efektywności 
energetycznej oraz technologie 
niskoemisyjne, a także poziom ambicji 
określony w dyrektywie 2003/87/WE.

Uzasadnienie

Należy zrekompensować ograniczony popyt na przydziały w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, który nastąpi po wdrożeniu niniejszej dyrektywy, oraz cel 20% 
oszczędności energetycznej, aby przywrócić mechanizm cenowy do poziomów opisanych w 
ocenie skutków, na podstawie której stworzono dyrektywę 2003/87/WE, oraz utrzymać 
zachęty do inwestowania w środki efektywności energetycznej i technologie niskoemisyjne w 
instalacjach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1). Do 
krajowych sprawozdań powinny być co 
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dwa lata załączane informacje 
uzupełniające zgodnie z załącznikiem XIV 
(część 2).

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie 
co trzy lata, państwa członkowskie
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r., a 
następnie co trzy lata, państwa 
członkowskie dostarczają Komisji krajowe 
plany dotyczące efektywności 
energetycznej, w których opisany jest 
sposób, w jaki zamierzają zrealizować 
krajowe cele w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Plany te obejmują środki wdrożone 
bądź zaplanowane na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej.

Poprawka 91

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy sporządzaniu krajowych planów w 
zakresie efektywności energetycznej 
państwa członkowskie uwzględniają 
opłacalne środki w zakresie efektywności 
energetycznej oraz ryzyko związane z 
ucieczką emisji.

Poprawka 92
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy sporządzaniu krajowych planów 
działań w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie 
czuwają nad tym, by promować podejście 
systemowe, np. w przypadku oświetlenia 
na szczeblu krajowym zachęcają do 
stosowania dodatkowych możliwości 
oszczędności energii, wykraczając poza 
podejście skoncentrowane na jednym 
produkcie.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie powinny 
wyznaczać celów w przypadku branż 
narażonych na znaczne ryzyko ucieczki 
emisji, co określono w decyzji Komisji nr 
2010/2/UE. Jeśli mimo tego państwa 
członkowskie zdecydują się tak postąpić, 
powinny one określić możliwe cele 
sektorowe w zakresie procesów 
produkcyjnych w tych branżach w 
odniesieniu do zużycia energii na 
jednostkę produkcji, dzięki czemu uniknie 
się hamowania wzrostu przemysłowego.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i informacji uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
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zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia
skierowane do państw członkowskich.

zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia bądź 
zasugerować zmiany instrumentów 
zastosowanych przez państwa 
członkowskie. Jeśli ocena wykaże, że dane 
państwo członkowskie nie jest na dobrej 
drodze do osiągnięcia krajowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej, ma 
ono na wniosek Komisji skorygować 
krajowy plan w zakresie efektywności 
energetycznej, o którym mowa w ust. 2 
niniejszego artykułu.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.
Najpóźniej do 30 czerwca 2013 r. Komisja 
Europejska powinna przedstawić wniosek 
w zakresie dostosowania decyzji 
dotyczącej wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (decyzja Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE).

Komisja szczegółowo monitoruje skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE. Po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
niezwłocznie przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Sprawozdanie to analizuje między innymi 
wpływ na zachęty na rzecz inwestycji w 
technologie niskoemisyjne oraz ryzyko 
ucieczki emisji. Przed rozpoczęciem 
trzeciego etapu Komisja wprowadza 
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zmiany w regulacji, o której mowa w 
art. 10 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE w 
celu wstrzymania znacznej liczby 
przydziałów.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

skreślony

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Zmiany do dyrektywy 2003/87/WE

W art. 9 dyrektywy 2003/87/WE po 
drugim ustępie dodaje się następujący 
ustęp:
„Począwszy od 2014 r., liniowy 
współczynnik redukcji wynosi 2,25%.”

Uzasadnienie

Liniowy współczynnik w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji powinien zostać 
dostosowany do środków w zakresie efektywności energetycznej, jak również do unijnego celu 
klimatycznego zmniejszenia do 2050 r. produkowanych przez gospodarstwa domowe gazów 
cieplarnianych o co najmniej 80%. Odsetek 2,25% stanowi poziom liniowej redukcji udziału 
w emisjach dla sektorów objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w 2050 r., 
zgodnie z zapisami planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r.
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Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -1
Metoda obliczania krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej

Podczas ustanawiania krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
państwa członkowskie uwzględniają 
metodologię, o której mowa poniżej.
Poziom bazowy prognozy zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020 opiera się na 
modelu Primes z 2007 r.
Metodologia:

Prognoza bazowa z modelu Primes z 
2007 r. na 2020 r. w Mtoe – 20% 
oszczędności
Możliwe jest zastosowanie następujących 
współczynników korygujących:
Bezwzględna wartość poziomu celów 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
zużycia energii pierwotnej w 2007 r.:
- nie przekracza 8% w przypadku grupy 9 
państw UE o najniższym rzeczywistym 
dochodzie per capita gospodarstwa 
domowego (L9),
- nie przekracza 12% w przypadku grupy 
15 państw kwalifikujących się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
- nie przekracza 20% w przypadku 
żadnego państwa,
- nie jest niższa niż 12% w przypadku 
żadnego państwa niekwalifikującego się 
do korzystania z Funduszu Spójności 
(EU-27 minus C15),
- wynosi przynajmniej 5 % w przypadku 
każdego państwa kwalifikującego się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
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- nie powoduje bezwzględnego zużycia 
energii większego niż 5%.

W związku z tym cele kształtują się 
następująco:
Belgia

50,2

42,7

Bułgaria

19,3

17,8

Czechy

43,6

40,1

Dania

20,2

16,2

Niemcy

314,9

251,9

Estonia

5,9

5,4

Irlandia

15,8

14,2

Grecja

32,6
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28,8

Hiszpania

138,9

130,7

Francja

254,8

221,1

Włochy

173,3

152,5

Cypr

2,7

2,4

Łotwa

4,7

4,9

Litwa

7,8

7,8

Luksemburg

4,6

4,0

Węgry

24,7

23,7
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Malta

0,9

0,8

Holandia

70,3

60,6

Austria

32,0

28,2

Polska

93,1

87,9

Portugalia

23,8

24,0

Rumunia

37,5

39,4

Słowenia

7,0

7,0

Słowacja

16,8

16,3

Finlandia
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36,2

29,9

Szwecja

48,1

44,6

Wielka Brytania

212,2

170,82

UE-27

1691,9

1470,5

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, wpływ na 
zdrowie, ekonomiczne kryteria 
wykonalności i technicznej przydatności 
oraz odpowiedni poziom konkurencji;

Uzasadnienie

Podejmując decyzję o nabyciu, należy wziąć pod uwagę również względy zdrowotne w celu 
ułatwienia np. nabycia produktów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia 
ludzkiego.
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Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług;

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług; w trakcie 
przeprowadzania przetargów na 
zamówienia na usługi organy publiczne 
oceniają możliwość podpisania 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 lit. b).

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony zobowiązane mogą korzystać z 
jednej lub większej liczby następujących 
metod obliczania oszczędności energii do 
celów art. 6 ust. 2:

Strony zobowiązane mogą korzystać z 
jednej lub większej liczby następujących 
metod obliczania oszczędności energii:

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Komisja nie zaproponowała 
wiążących celów, natomiast zasugerowała wiele wiążących środków, co zmniejsza swobodę 
państw członkowskich, nie gwarantując jednocześnie, że cel 20% zostanie osiągnięty. Dlatego 
też zmienia się ten stan rzeczy, aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom 
członkowskim pozostawić swobodę wyboru spośród kilku niewiążących działań.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – część 2 – punkt 2.2 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają również o to, 
by na pierwszej stronie każdego rachunku 
za gaz i energię elektryczną umieszczano 
zestawienie zawierające następujące 
informacje:
a) dokładna nazwa taryfy,
b) ilość zużytej energii,
c) stawka za gaz lub energię elektryczną 
na kWh oraz informacja na temat tego, 
jak kształtuje się ona w wymiarze 
dobowym,
d) sposób wyliczenia kosztu,
e) wszelkie zniżki, z których korzysta 
klient, oraz czas ich obowiązywania;
f) wszelkie opłaty, które klient będzie 
musiał uiścić, jeśli podejmie decyzję o 
zmianie dostawcy.

Uzasadnienie

Aby zmienić zużycie energii, konsumenci muszą rozumieć otrzymywane rachunki za jej 
zużycie. Komisja, razem z grupą konsumentów, opracowała model rachunku za energię, który 
zawiera pole z podsumowaniem informacji. Dzięki temu konsumenci będą mogli szybko 
zrozumieć swoje rachunki.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 

b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej bądź usługowej lub 
nowych budynków publicznych bądź 
usługowych lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
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dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej i zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych do lokalnej sieci grzewczej 
lub chłodzenia.

d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej lub usługowej, budynków 
publicznych lub usługowych i zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych do lokalnej sieci 
grzewczej lub chłodzenia.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci
umożliwiają operatorom sieciowym 
oferowanie usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, w szczególności:

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci
zachęcają operatorów sieciowych do 
wspierania usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, co podlega ocenie 
opłacalności w podziale na rodzaje 
docelowych klientów (sektor mieszkalny, 
komercyjny i przemysłowy). Usługi 
systemowe obejmują:

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – punkt 2 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego przepisu wyrażenie 
„zorganizowane rynki energii” obejmuje 
rynki pozagiełdowe i wymiany energii 
elektrycznej w celu obrotu energią, mocą, 
usługi bilansujące i pomocnicze w 
dowolnych ramach czasowych, w tym na 
rynkach terminowych, dnia następnego i 
dnia bieżącego.

Podczas wdrażania krajowego 
dostatecznego poziomu zdolności lub 
innych środków związanych z 
bezpieczeństwem energetycznym należy w 
pełni uwzględnić potencjał w zakresie 
reagowania na popyt. Do celów 
niniejszego przepisu wyrażenie 
„zorganizowane rynki energii” obejmuje 
rynki pozagiełdowe i wymiany energii 
elektrycznej w celu obrotu energią, mocą, 
usługi bilansujące i pomocnicze w 
dowolnych ramach czasowych, w tym na 
rynkach terminowych, dnia następnego i 
dnia bieżącego.

Uzasadnienie

Fragment ten należy wzmocnić, biorąc pod uwagę znaczenie działań podejmowanych w 
odpowiedzi na popyt. Równocześnie należy przeprowadzić ocenę opłacalności, dzięki której 
wspieranie działań podejmowanych w odpowiedzi na popyt nie będzie miało negatywnego 
wpływu na żadną z grup docelowych. Należy ponadto podkreślić kwestię magazynowania 
przemysłowego.

Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X1 – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oferowane są taryfy dostępu do sieci 
umożliwiające dynamiczną wycenę w celu 
reagowania na zapotrzebowanie odbiorców 
końcowych, w tym:

3. Należy oferować taryfy dostępu do sieci 
umożliwiające dynamiczną wycenę w celu 
reagowania na zapotrzebowanie odbiorców 
końcowych, w tym:

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Komisja nie zaproponowała 
wiążących celów, natomiast zasugerowała wiele wiążących środków, co zmniejsza swobodę 
państw członkowskich, nie gwarantując jednocześnie, że cel 20% zostanie osiągnięty. Dlatego 
też zmienia się ten stan rzeczy, aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom 
członkowskim pozostawić swobodę wyboru spośród kilku niewiążących działań.
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – tiret -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zakres i metodologia audytu 
energetycznego.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy składania sprawozdań
uzupełniających

Ogólne ramy składania informacji
uzupełniających

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Komisja nie zaproponowała 
wiążących celów, natomiast zasugerowała wiele wiążących środków, co zmniejsza swobodę 
państw członkowskich, nie gwarantując jednocześnie, że cel 20% zostanie osiągnięty. Dlatego 
też ten stan rzeczy ulega zmianie, aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom 
członkowskim pozostawić swobodę wyboru spośród kilku niewiążących działań.

Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania, o których mowa w art. 19 
ust. 2, określają ramy dla opracowania 
krajowych strategii w zakresie 
efektywności energetycznej.

Informacje uzupełniające, o których 
mowa w art. 19 ust. 1, określają ramy dla 
opracowania krajowych strategii w 
zakresie efektywności energetycznej.

[Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
załącznika XIV (część 2). Jej przyjęcie 
wiązałoby się z koniecznością naniesienia 
odpowiednich zmian w całym załączniku 
XIV (część 2).]
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Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Komisja nie zaproponowała 
wiążących celów, natomiast zasugerowała wiele wiążących środków, co zmniejsza swobodę 
państw członkowskich, nie gwarantując jednocześnie, że cel 20% zostanie osiągnięty. Dlatego 
też ten zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom członkowskim 
zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.
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