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Poprawka 18
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Wniosek dotyczący odrzucenia

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do 
Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
zaproponowanie odrzucenia wniosku 
Komisji.

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący dyrektywy jest sprzeczny z akapitem drugim art. 194 ust. 2 TFUE oraz 
konkluzjami z nadzwyczajnego posiedzenia Rady w sprawie energii z dnia 4 lutego 2011 r.
Zwłaszcza połączone przepisy zawarte w art. 3, 10 i 19 ust. 7 są sprzeczne z zasadą 
pomocniczości i proporcjonalności, ponieważ narzuca się w nich państwom członkowskim z 
góry wiążące krajowe cele w zakresie efektywności energetycznej oraz potrzebną do ich 
realizacji technologię.

Poprawka 19
Theodoros Skylakakis
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 

(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 



PE475.843v02-00 4/120 AM\882704PL.doc

PL

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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Efektywność energetyczna, jeśli osiągnie się ją w odpowiedni sposób, może prowadzić do 
tworzenia miejsc pracy na szczeblu lokalnym, które będą w stanie utrzymać się w 
perspektywie średnio- i długoterminowej oraz sprostają światowej konkurencji.

Poprawka 20
Christa Klaß, Peter Liese
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a 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.

Or. en
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Poprawka 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

Or. en

Poprawka 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

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 
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określania środków służących 
oszczędności energii dostosowanych do 
charakterystyki poszczególnych państw 
członkowskich.
[1] SEC(2011)779.

Or. en

Poprawka 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym kontekście zachodzi 
konieczność dokonania aktualizacji 
unijnych ram prawnych dotyczących 
efektywności energetycznej za pomocą 
dyrektywy służącej osiągnięciu ogólnego 
celu w zakresie efektywności 
energetycznej polegającego na dokonaniu 
20% oszczędności zużycia energii 
pierwotnej w Unii do roku 2020, a także 
dalszemu zwiększeniu efektywności 
energetycznej po roku 2020. W tym celu 
należy ustanowić wspólne ramy służące 
wspieraniu efektywności energetycznej w 
Unii oraz określić konkretne działania 
ukierunkowane na wdrożenie niektórych 
wniosków uwzględnionych w planie na 
rzecz efektywności energetycznej z 2011 
r., jak również na wykorzystanie 
wskazanego w tym planie znacznego 
niezrealizowanego potencjału w zakresie 
oszczędności energii.

(10) W tym kontekście zachodzi 
konieczność dokonania aktualizacji 
unijnych ram prawnych dotyczących 
efektywności energetycznej za pomocą 
dyrektywy służącej osiągnięciu ogólnego 
celu w zakresie efektywności 
energetycznej polegającego na dokonaniu 
20% oszczędności zużycia energii 
pierwotnej w Unii do roku 2020, a także 
określeniu dodatkowych celów w zakresie 
oszczędności energii na rok 2025 i 2030. 
W tym celu należy ustanowić wspólne 
ramy służące wspieraniu efektywności 
energetycznej w Unii oraz określić 
konkretne działania ukierunkowane na 
wdrożenie niektórych wniosków 
uwzględnionych w planie na rzecz 
efektywności energetycznej z 2011 r., jak 
również na wykorzystanie wskazanego w 
tym planie znacznego niezrealizowanego 
potencjału w zakresie oszczędności energii.

Or. en

Poprawka 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie skutku, 
niezbędne będzie wzmocnienie ram 
politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
zatem powinno się zobowiązać państwa 
członkowskie do ustanowienia krajowych 
celów, systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej. Decyzja, czy 
cele te powinny być na ich terytorium 
wiążące, czy też orientacyjne, powinna 
należeć do państw członkowskich. W 
drugim etapie Komisja powinna ocenić 
wspomniane cele oraz poszczególne 
działania każdego państwa członkowskiego 
wraz z danymi dotyczącymi dokonanych 
postępów, co ma na celu oszacowanie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia ogólnego 
celu Unii oraz zakresu, w jakim 
poszczególne działania są wystarczające do 
zrealizowania celu wspólnego. Komisja 
powinna zatem ściśle monitorować 
wdrażanie krajowych programów 
dotyczących efektywności energetycznej 
przy użyciu swoich zmienionych ram 
prawnych oraz w ramach procesu „Europa 
2020”. Jeżeli ocena ta wykaże, iż 
osiągnięcie ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja powinna 
zaproponować wprowadzenie 
obowiązkowych celów krajowych na rok 
2020 przy uwzględnieniu różnej sytuacji 
wyjściowej państw członkowskich, ich 
sytuacji gospodarczej oraz działań 
podjętych wcześniej w tej dziedzinie.

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie skutku, 
niezbędne będzie wzmocnienie ram 
politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
zatem powinno się zobowiązać państwa 
członkowskie do ustanowienia krajowych 
celów, systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej. Decyzja, czy 
cele te powinny być na ich terytorium 
wiążące, czy też orientacyjne, powinna 
należeć do państw członkowskich. W 
drugim etapie Komisja powinna ocenić 
wspomniane cele oraz poszczególne 
działania każdego państwa członkowskiego 
wraz z danymi dotyczącymi dokonanych 
postępów, co ma na celu oszacowanie 
prawdopodobieństwa osiągnięcia ogólnego 
celu Unii oraz zakresu, w jakim 
poszczególne działania są wystarczające do 
zrealizowania celu wspólnego. Komisja 
powinna zatem ściśle monitorować 
wdrażanie krajowych programów 
dotyczących efektywności energetycznej 
przy użyciu swoich zmienionych ram 
prawnych oraz w ramach procesu „Europa 
2020”. Jeżeli ocena ta wykaże, iż 
osiągnięcie ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja będzie zmuszona
zaproponować dodatkowe działania na rok 
2020 przy uwzględnieniu różnej sytuacji 
wyjściowej państw członkowskich, ich 
sytuacji gospodarczej oraz działań 
podjętych wcześniej w tej dziedzinie.
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Poprawka 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie 
skutku, niezbędne będzie wzmocnienie 
ram politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
zatem powinno się zobowiązać państwa 
członkowskie do ustanowienia krajowych 
celów, systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej. Decyzja, czy 
cele te powinny być na ich terytorium 
wiążące, czy też orientacyjne, powinna 
należeć do państw członkowskich. W 
drugim etapie Komisja powinna ocenić 
wspomniane cele oraz poszczególne 
działania każdego państwa 
członkowskiego wraz z danymi 
dotyczącymi dokonanych postępów, co ma 
na celu oszacowanie prawdopodobieństwa 
osiągnięcia ogólnego celu Unii oraz 
zakresu, w jakim poszczególne działania 
są wystarczające do zrealizowania celu 
wspólnego. Komisja powinna zatem ściśle 
monitorować wdrażanie krajowych 
programów dotyczących efektywności 
energetycznej przy użyciu swoich 
zmienionych ram prawnych oraz w 
ramach procesu „Europa 2020”. Jeżeli 
ocena ta wykaże, iż osiągnięcie ogólnego 
celu Unii jest mało prawdopodobne, 
Komisja powinna zaproponować 

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Poprzez określenie 
obowiązkowych krajowych celów w 
zakresie oszczędności energii, opartych na 
mechanizmie wspólnego wysiłku 
redukcyjnego państw członkowskich, 
Unia byłaby w stanie osiągnąć 
ogólnounijny cel w zakresie oszczędności 
energii, który ma podstawowe znaczenie 
dla polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu, konkurencyjności, ekologicznej 
transformacji i tworzenia miejsc pracy. 
Jednocześnie takie podejście umożliwiłoby 
państwom członkowskim dostosowanie ich 
środków w zakresie efektywności 
energetycznej do uwarunkowań i 
priorytetów krajowych.
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wprowadzenie obowiązkowych celów 
krajowych na rok 2020 przy 
uwzględnieniu różnej sytuacji wyjściowej 
państw członkowskich, ich sytuacji 
gospodarczej oraz działań podjętych 
wcześniej w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 26
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie
skutku, niezbędne będzie wzmocnienie 
ram politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
zatem powinno się zobowiązać państwa 
członkowskie do ustanowienia krajowych 
celów, systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej. Decyzja, czy 
cele te powinny być na ich terytorium 
wiążące, czy też orientacyjne, powinna 
należeć do państw członkowskich. W 
drugim etapie Komisja powinna ocenić 
wspomniane cele oraz poszczególne 
działania każdego państwa 
członkowskiego wraz z danymi 
dotyczącymi dokonanych postępów, co ma 
na celu oszacowanie prawdopodobieństwa 
osiągnięcia ogólnego celu Unii oraz 
zakresu, w jakim poszczególne działania 
są wystarczające do zrealizowania celu 
wspólnego. Komisja powinna zatem ściśle 
monitorować wdrażanie krajowych 

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych środków, w oparciu o wiążące 
krajowe cele, wspierających efektywność 
energetyczną w różnych dziedzinach. W 
pierwszym etapie zatem powinno się 
zobowiązać państwa członkowskie do 
ustanowienia wiążących krajowych celów, 
systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej w oparciu o 
jasne porozumienie w zakresie wspólnego 
wysiłku redukcyjnego. Komisja powinna 
zatem ściśle monitorować, a jeśli to 
konieczne – modyfikować wdrażanie 
krajowych programów dotyczących 
efektywności energetycznej przy użyciu 
swoich zmienionych ram prawnych oraz w 
ramach procesu „Europa 2020”.
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programów dotyczących efektywności 
energetycznej przy użyciu swoich 
zmienionych ram prawnych oraz w ramach 
procesu „Europa 2020”. Jeżeli ocena ta 
wykaże, iż osiągnięcie ogólnego celu Unii 
jest mało prawdopodobne, Komisja 
powinna zaproponować wprowadzenie 
obowiązkowych celów krajowych na rok 
2020 przy uwzględnieniu różnej sytuacji 
wyjściowej państw członkowskich, ich 
sytuacji gospodarczej oraz działań 
podjętych wcześniej w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 

(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. Państwa 
członkowskie powinny zatem same 
ustanowić opłacalne ekonomicznie i 
rozsądne pod pozostałymi względami
środki w zakresie oszczędności energii i 
efektywności energetycznej w odniesieniu 
do budynków będących własnością 
instytucji publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
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dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków 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.

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 
budynków. Środki w zakresie oszczędności 
energii i efektywności energetycznej w 
odniesieniu do budynków publicznych 
stanowią 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. Istotną rolę 
odgrywają również materiały budowlane, 
ponieważ coraz większą część całkowitego 
zużycia energii w odniesieniu do 
budynków stanowi energia zużywana na 
etapie budowy. Propagowanie 
wykorzystywania niskoemisyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak 
drewno, na skalę europejską mogłoby 
ograniczyć obciążenie dla środowiska, 
jakie powoduje sektor budownictwa.

Or. fi

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna również zachęcać do stosowania 
rozwiązań, które są opłacalne ekonomicznie. Finanse publiczne w państwach członkowskich 
nie mogą uwzględniać renowacji, które nie są konieczne, a do tego są nieopłacalne 
ekonomicznie. Renowacja zakrojona na szerszą skalę z uwagi na efektywność energetyczną 
powinna wiązać się z rutynowym przeglądem przeprowadzanym w trakcie cyklu życia 
budynku. Ponadto w dyrektywie należy uwzględnić kwestię materiałów budowlanych.

Poprawka 28
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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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 
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.

(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. Aby to 
zagwarantować, niniejsza dyrektywa 
powinna zachować perspektywę 
długoterminową oraz określić plany 
działania dotyczące znacznego 
zmniejszenia zużycia energii do roku 2050 
zarówno przez budynki prywatne, jak i 
publiczne. Budynki będące własnością 
instytucji publicznych lub przez nie 
zajmowane stanowią znaczną część 
zasobów budowlanych i mają znaczną 
widoczność w życiu publicznym. Należy 
zatem ustanowić cel długoterminowy oraz 
roczny wskaźnik poprawy charakterystyki 
energetycznej budynków będących 
własnością instytucji publicznych lub przez 
nie zajmowanych. Wymagałoby to 
zwiększenia wskaźnika renowacji oraz 
kompleksowych renowacji, jednak nie 
powinno 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 
budynków, o tyle w rzeczywistości 
ułatwiałoby osiągnięcie tych założeń. 
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.
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Or. en

Poprawka 29
Frédérique Ries

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 
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.

(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 
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 należy zwrócić na zapewnienie 
odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz 
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budynków, np. za pomocą odpowiednich 
wymogów dotyczących wentylacji oraz 
dzięki zastosowaniu w budynkach 
niskoemisyjnych materiałów 
budowlanych, sprzętu i wyrobów 
budowlanych. W przypadku, gdy środki w 
zakresie efektywności energetycznej 
dotyczą budynków publicznych, takich jak 
żłobki, przedszkola lub szkoły, należy 
przeprowadzić ocenę wpływu na zdrowie.

Or. en

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 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

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 

(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 
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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 
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.

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.

Or. en
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Uzasadnienie

System wzajemnego uznawania oszczędności energii w rzeczywistości oznaczałby, że 
konsumenci w jednym państwie członkowskim płaciliby za oszczędności doliczane do celu 
realizowanego w innym państwie członkowskim. Jest to niesprawiedliwe, ponieważ korzyści 
muszą odnosić wszyscy konsumenci w każdym państwie członkowskim. Mogłoby to również 
prowadzić do stosowania szkodliwych praktyk przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Poprawka 31
Vladko Todorov Panayotov

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.

Or. en

Poprawka 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
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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.

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 dodatkowych istotnych kosztów, 
które ponieść musi konsument końcowy.

Or. lt

Poprawka 33
Vladko Todorov Panayotov

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 
informacji.

(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 
informacji i udostępnianie uproszczonych 
procedur i formularzy zgłoszeniowych 
dotyczących ubiegania się o fundusze lub 
włączenie do krajowej sieci energetycznej.

Or. en
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Poprawka 34
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych29 zamieszcza efektywność 
energetyczną w wykazie kryteriów 
ustalania najlepszych dostępnych technik, 
które powinny stanowić odniesienie dla 
określenia warunków pozwolenia w 
odniesieniu do instalacji objętych jej 
zakresem, w tym instalacji energetycznego 
spalania, których całkowita nominalna 
moc ciepła dostarczonego wynosi co 
najmniej 50 MW. Powyższa dyrektywa 
zapewnia jednak państwom członkowskim 
możliwość zdecydowania o nienakładaniu 
wymogów odnoszących się do 
efektywności energetycznej w odniesieniu 
do jednostek energetycznego spalania lub 
innych jednostek emitujących dwutlenek 
węgla na miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie30. Mając 
na względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła oraz w rafineriach 
oleju mineralnego i gazu osiągana była 
znaczna poprawa efektywności 
energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 

skreślony
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dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz rozważyć 
zaproponowanie dodatkowych środków w 
razie wystąpienia istotnych rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej i poziomami 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje 
na temat rzeczywistych wartości 
efektywności energetycznej należy 
wykorzystać także przy dokonywaniu 
przeglądu zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.31.
__________________
31 Dz.U. L 32 z 06.2.2007, s. 183.

Or. it

(Zob. poprawka skreślająca art. 19 ust. 5).

Poprawka 35
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych29

zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW. 
Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych29

zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW. 
Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 
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państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 
energetycznej w odniesieniu do jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących dwutlenek węgla na 
miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie30. Mając na 
względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła oraz w rafineriach 
oleju mineralnego i gazu osiągana była 
znaczna poprawa efektywności 
energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz rozważyć 
zaproponowanie dodatkowych środków w 
razie wystąpienia istotnych rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej i poziomami 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje na 
temat rzeczywistych wartości efektywności 
energetycznej należy wykorzystać także 
przy dokonywaniu przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.31.

państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 
energetycznej w odniesieniu do jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących dwutlenek węgla na 
miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie30. Mając na 
względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła osiągana była znaczna 
poprawa efektywności energetycznej, 
rzeczywiste poziomy efektywności 
energetycznej należy monitorować i 
porównywać z odnośnymi poziomami 
efektywności energetycznej związanymi ze 
stosowaniem najlepszych dostępnych 
technik. Komisja powinna porównać 
poziomy efektywności energetycznej oraz 
rozważyć zaproponowanie dodatkowych 
środków w razie wystąpienia istotnych 
rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi 
poziomami efektywności energetycznej i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
najlepszych dostępnych technik. Zebrane 
informacje na temat rzeczywistych 
wartości efektywności energetycznej 
należy wykorzystać także przy 
dokonywaniu przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.31.

Or. en

Poprawka 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki



AM\882704PL.doc 21/120 PE475.843v02-00

PL

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.

Or. fi

Poprawka 37
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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.

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. Państwa 
członkowskie powinny zadbać o 
zapewnienie zgodności z obowiązkowymi 
kluczowymi wymogami dotyczącymi 
certyfikacji, zaproponowanymi przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30a 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 
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 
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każdy człowiek przez swoje zachowanie 
może przyczynić się do efektywniejszego i 
bardziej zrównoważonego zużycia energii.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33a 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 działania na rzecz realizacji 
celów określonych w dyrektywie.

Or. fr

Poprawka 40
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Komisja i państwa członkowskie 
powinny dążyć do ustanowienia 
programów badań naukowych na rzecz 
rozwoju technologii stosowanej 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.

Or. es

Poprawka 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33b) 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.

Or. es
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Poprawka 42
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

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.
Komisja sporządzi 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.

Or. en

Poprawka 43
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34a 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 
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cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 
konieczna jest zmiana współczynnika 
liniowego określonego na mocy dyrektywy 
2003/87/WE ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie.

Or. en

Poprawka 44
Richard Seeber, Peter Liese

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 
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 

(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 tej 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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rozpatrywania kwestii poziomu celów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Z uwagi na to, że Komisja nie 
zaproponowała wiążących celów, zasugerowała za to wiele wiążących środków, zmniejsza się 
elastyczność państw członkowskich, a ponadto nie ma gwarancji osiągnięcia celu 20%. 
Dlatego też zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom 
członkowskim zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.

Poprawka 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Po ustanowieniu celów i 
wskaźników należy rozważyć różnice 
między sytuacjami w poszczególnych 
państwach członkowskich, zwłaszcza w 
zakresie warunków klimatycznych, 
sytuacji gospodarczej oraz 
przewidywanego wzrostu gospodarczego.

Or. lt

Poprawka 46
Vladko Todorov Panayotov

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 

(38) Aby umożliwić dostosowanie do 
postępu technicznego oraz zmiany w 
dystrybucji źródeł energii, należy nadać 
Komisji prawo przyjmowania aktów na 
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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.

podstawie art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do niektórych spraw. W czasie 
prac przygotowawczych Komisja 
przeprowadzi stosowne konsultacje, w tym 
z odpowiednią komisją Parlamentu 
Europejskiego i z ekspertami.

Or. en

Poprawka 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 przynajmniej 
unijnego celu 20% oszczędności energii 
pierwotnej w porównaniu z rokiem 2007, a 
także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie.

Or. en

Poprawka 48
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy środków służących do wspierania 
efektywności energetycznej w Unii, co ma 
zapewnić osiągnięcie do roku 2020 
głównego unijnego celu 20% w zakresie 
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także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie.

efektywności energetycznej, a także 
utorowanie drogi dla dalszego zwiększenia 
efektywności energetycznej w dłuższej 
perspektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta w lepszym stopniu odzwierciedla podstawę prawną oraz wnioski z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Energii w dniu 4 lutego 2011 r. Ponadto ma ona na 
celu odzwierciedlenie zasady, zgodnie z którą to efektywność energetyczna prowadzi do 
oszczędności energii, a nie odwrotnie.

Poprawka 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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, 
który w 2020 r. będzie wynosić 1474 Mtoe 
rocznego zużycia energii pierwotnej, a 
także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że jedną z najważniejszych kwestii spornych było to, w jaki sposób mierzyć 
efektywność energetyczną i postęp w realizacji celu 20%, pomocne jest wyraźne określenie w 
przedmiotowym artykule tego, co obejmuje ten cel.

Poprawka 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 unijnego celu co 
najmniej 20% oszczędności energii 
pierwotnej, a także utorowanie drogi dla 
dalszego zwiększenia efektywności 
energetycznej w latach 2025 i 2030 oraz w 
dłuższej perspektywie.

Or. en

Poprawka 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 oszczędności 
energii pierwotnej na poziomie 25%, a 
także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna wprowadzać wiążący cel w 
zakresie ograniczenia zużycia energii o 25% do roku 2020, zgodnie z opinią komisji ENVI z 
2010 r. w sprawie planu działania na rzecz efektywności energetycznej.

Poprawka 52
Anja Weisgerber, 
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie – poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej – unijnego 
celu 20% oszczędności energii pierwotnej
w porównaniu z prognozami na rok 2020,
a także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie.

Or. de

Uzasadnienie

Cel przedmiotowej dyrektywy – w swoim obecnym brzmieniu – powinien opierać się na 
wnioskach przyjętych przez szefów państw i rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
marcu 2007 r.

Poprawka 53
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, a także przewiduje ustanowienie 
orientacyjnych krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 
2020.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta w lepszym stopniu odzwierciedla podstawę prawną oraz wnioski z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Energii w dniu 4 lutego 2011 r.

Poprawka 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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, a także określa wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej na rok 2020.

Or. en

Poprawka 55
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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efektywność energetyczną, a także 
przewiduje ustanowienie krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej na 
rok 2020.

Or. el

Uzasadnienie

Należy sformułować wytyczne dotyczące wdrażania polityki tam, gdzie na szczególnie szeroką 
skalę występuje znaczna niewydolność rynku, która powoduje powstanie olbrzymich kosztów 
gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

Poprawka 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Budynki o szczególnej wartości 
architektonicznej, historycznej lub 
kulturalnej są zwolnione z obowiązku 
spełnienia minimalnych wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie z 
uwagi na swoje szczególne cechy 
techniczne i estetyczne. Państwa 
członkowskie powinny mieć zatem 
swobodę decydowania w każdym 
przypadku, po zasięgnięciu opinii 
ekspertów z zakresu dziedzictwa 
kulturowego w poszczególnych 
państwach, kiedy tego rodzaju zwolnienie 
należałoby zastosować w odniesieniu do 
konkretnego budynku.

Or. en

Poprawka 57
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „oszczędność energii” oznacza ilość 
zaoszczędzonej energii ustaloną w wyniku 
pomiaru lub oszacowania zużycia przed 
wdrożeniem co najmniej jednego środka 
poprawy efektywności energetycznej i po 
jego wdrożeniu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu normalizacji warunków 
zewnętrznych wpływających na zużycie 
energii;

Or. en

Poprawka 58
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. „usługa energetyczna” oznacza fizyczną 
korzyść, udogodnienie lub pożytek 
pochodzące z połączeń energii z 
technologiami efektywnymi energetycznie 
lub z działaniem, które mogą obejmować 
czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędne 
do świadczenia usługi na podstawie 
umowy i które, jak zostało udowodnione, 
w normalnych warunkach prowadzi do 
sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do 
oszacowania poprawy efektywności 
energetycznej lub oszczędności energii 
pierwotnej;

3. „usługa energetyczna” oznacza fizyczną 
korzyść, udogodnienie lub pożytek 
pochodzące z połączeń energii z systemami 
zarządzania energią lub technologiami 
efektywnymi energetycznie lub z 
działaniem, które mogą obejmować 
czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędne 
do świadczenia usługi na podstawie 
umowy i które, jak zostało udowodnione, 
w normalnych warunkach prowadzi do 
sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do 
oszacowania poprawy efektywności 
energetycznej lub końcowych oszczędności 
energii;

Or. en

Poprawka 59
Judith A. Merkies
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE.

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE oraz instytucje, 
które zapewniają mieszkania w ramach 
usługi świadczonej w interesie ogólnym i 
które charakteryzuje uregulowany czynsz 
lub dostęp dla najemców zależny od 
wysokości dochodów;

Or. en

Poprawka 60
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE.

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE z wyłączeniem 
przedsiębiorstw mieszkalnictwa 
komunalnego;

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa mieszkalnictwa komunalnego nie powinny podlegać obowiązkowi 
modernizacji. Prowadzi to do zakłócenia konkurencji ze szkodą dla przedsiębiorstw 
mieszkalnictwa publicznego w stosunku do prywatnych konkurentów na rynku 
mieszkaniowym. Przedsiębiorstwa mieszkalnictwa komunalnego muszą mieć możliwość 
samodzielnego decydowania o renowacjach opłacalnych ekonomicznie, jeśli dąży się do 
uniknięcia niemożliwych do sfinansowania i zbyt wysokich, biorąc pod uwagę zarobki 
najemców, podwyżek czynszu dla najemców mieszkań komunalnych.
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Poprawka 61
Karl-Heinz Florenz

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest konsekwencją poprawki do art. 6 ust. 1 akapit pierwszy (nowy). 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 62
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. „dostawca usług energetycznych” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
świadczy usługi energetyczne lub realizuje 
inne środki poprawy efektywności 
energetycznej w zakładzie lub w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego;

11. „przedsiębiorstwo usług 
energetycznych (ESCO)” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która świadczy usługi 
energetyczne lub realizuje inne środki 
poprawy efektywności energetycznej w 
zakładzie lub w pomieszczeniach odbiorcy 
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końcowego;
(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu).

Or. en

Uzasadnienie

„ESCO” jest terminem przyjętym na rynku, który jest stosowany przez podmioty oferujące 
usługi, klientów, decydentów politycznych i inne zainteresowane strony. Jego zastosowanie 
zapewnia również spójność w ramach niniejszej dyrektywy oraz spójność z innymi aktami 
prawodawczymi UE. Zastosowanie innego terminu spowodowałoby zamieszanie oraz 
umożliwiałoby dokonywanie różnych interpretacji i nadużyć.

Poprawka 63
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „reagowanie na zapotrzebowanie” 
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 ceny oferowanej przez 
konsumenta, oddzielnie lub łącznie, 
ukierunkowane na sprzedaż zmniejszenia 
popytu po określonej cenie na 
zorganizowanych rynkach energii bądź 
dostawcy detalicznemu. Programy 
reagowania na zapotrzebowanie mają na 
celu zwiększenie wydajności łańcucha 
wartości energii lub zwiększenie zużycia i 
integracji dostarczanej nieregularnie 
energii odnawialnej;

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 64
Sirpa Pietikäinen

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 
systematyczny wysokiej jakości audyt 
ratingu inwestycyjnego pozwalający na 
zdobycie odpowiedniej wiedzy o 
rzeczywistej charakterystyce energetycznej 
zakładów przemysłowych, procesów 
przemysłowych i budynków bądź usługi 
prywatnej lub publicznej. Audyt ten 
pozwala określić opłacalne ekonomicznie 
oszczędności i dokonać ich kwantyfikacji 
oraz wydać zalecenia dotyczące uzyskania 
tych oszczędności i poprawy 
charakterystyki energetycznej. Podstawą 
dla tych obliczeń muszą być koszty i zyski 
z cyklu życia, a ponadto należy wziąć pod 
uwagę elementy zmienne, takie jak 
zachowanie użytkowników lub lokatorów. 
Zapewnia to właścicielom oraz 
kierownikom zakładów i budynków, 
przedsiębiorstwom użyteczności 
publicznej, firmom świadczącym usługi 
energetyczne i inwestorom wysoki poziom 
pewności w zakresie kosztów 
przedsięwzięcia oraz spodziewanych 
oszczędności i zagrożeń;

Or. en
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Poprawka 65
Frédérique Ries

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;

Or. en

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 66
Oreste Rossi

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 
powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 

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 
powiązana z określonym w umowie 
gwarantowanym poziomem poprawy 
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energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

efektywności energetycznej lub innym 
uzgodnionym kryterium efektywności 
energetycznej, na przykład 
oszczędnościami finansowymi lub 
oszczędnościami kilowatogodzin;

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancja oferowana przy okazji zachęcania do zawarcia i zawierania umów o poprawę 
efektywności energetycznej stanowi ważny element relacji ESCO z klientem. Gwarantowane 
oszczędności mają ponadto nie tylko charakter finansowy, lecz obejmują również 
kilowatogodziny.

Poprawka 67
Vladko Todorov Panayotov

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 
powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą (zazwyczaj 
ESCO) realizującym środki poprawy 
efektywności energetycznej, które są 
weryfikowane i monitorowane w trakcie 
całego okresu obowiązywania umowy, gdy 
koszty inwestycji (prace, 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;

Or. en

Poprawka 68
Judith A. Merkies

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

Or. en

Poprawka 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26. „efektywny system lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia” oznacza system 
lokalnego ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujący co najmniej 50 % ciepła ze 
źródeł odnawialnych lub odpadów albo 
pochodzącego z kogeneracji, bądź ich 
kombinację, o wskaźniku energii 
pierwotnej, który określono w dyrektywie 
2010/31/UE, wynoszącym co najmniej 0,8;

26. „efektywny system lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia” oznacza system 
lokalnego ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujący co najmniej 50 % ciepła ze 
źródeł odnawialnych lub odpadów albo 
pochodzącego z kogeneracji, bądź ich 
kombinację, lub o wskaźniku energii 
pierwotnej, który określono w dyrektywie 
2010/31/UE, wynoszącym co najmniej 0,8;

Or. pl

Poprawka 70
Bas Eickhout

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 71
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „program reagowania na 
zapotrzebowanie” oznacza aplikację z 
zakresu TIK, która umożliwia 
konsumentom energii dostosowanie ich 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
do zmian cen i podaży;

Or. en

Poprawka 72
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „gruntowna renowacja” oznacza 
kompleksowy remont energetyczny 
budynku lub grupy budynków, który 
poprawia efektywność energetyczną o co 
najmniej 75% w stosunku do poziomu 
sprzed renowacji;

Or. en

Poprawka 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
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Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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.

1. Każde państwo członkowskie zadba, aby 
krajowy bezwzględny poziom zużycia 
energii pierwotnej w roku 2020 był co 
najmniej poniżej celu, który określono dla 
danego państwa w załączniku -I. Takie 
obowiązkowe krajowe cele są zgodne z 
unijnym celem w zakresie oszczędności 
energii w wysokości co najmniej 20%, o 
którym mowa w art. 1 i zgodnie z którym 
ogranicza się unijne zużycie energii 
pierwotnej maksymalnie do poziomu 
1353,50 Mtoe w 2020, co stanowi 80% 
zużycia energii z roku 2007.

Or. en

Poprawka 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej lub 
energii końcowej 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 
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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.

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. Dodatkowo należy 
uwzględnić środki na rzecz ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększania wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Or. fi

Uzasadnienie

Stosowanie energii pierwotnej jako wskaźnika oszczędności energetycznej nastręcza trudności 
i nie jest zgodne z celami UE w zakresie odnawialnych źródeł energii. W państwach 
członkowskich, w których zwiększa się wykorzystanie np. bioenergii, zużycie energii 
pierwotnej może wzrosnąć, ponieważ zawartość energii w przypadku biorozwiązań jest 
mniejsza niż w przypadku paliw kopalnych.

Poprawka 75
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej. 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy raczej skoncentrować się na efektywności energetycznej, a nie tylko na bezwzględnych 
oszczędnościach, a także na tym, że rozwój gospodarki UE jest możliwy pod warunkiem, że 
opiera się on na wysoce wydajnych przedsiębiorstwach.

Poprawka 76
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
orientacyjny krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej dotyczący 
zużycia energii pierwotnej w roku 2020. 
Podczas ustanawiania wspomnianego celu 
państwa członkowskie uwzględniają 
główny unijny cel w zakresie efektywności 
energetycznej w wysokości 20% do 
2020 r., środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Podczas ustanawiania 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie mogą 
brać pod uwagę krajowe uwarunkowania 
wpływające na zużycie energii pierwotnej: 
zmiany w imporcie i eksporcie energii, 
rozwój w zakresie wykorzystania biomasy, 
a także energię wiatrową i słoneczną oraz 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla.

Or. en



PE475.843v02-00 46/120 AM\882704PL.doc

PL

Uzasadnienie

Poprawka ta w lepszym stopniu odzwierciedla podstawę prawną oraz wnioski z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Energii w dniu 4 lutego 2011 r. Ponadto ma ona na 
celu odzwierciedlenie zasady, zgodnie z którą to efektywność energetyczna prowadzi do 
oszczędności energii, a nie odwrotnie.

Poprawka 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
wiążący krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020. Cel ten jest 
ustanawiany zgodnie z metodologią 
określoną w załączniku Ia (nowy).

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie jasne jest, że celu 20% nie da się osiągnąć w oparciu o orientacyjne krajowe cele 
wybrane samodzielnie przez państwa członkowskie. Zwlekanie z potwierdzeniem tego do roku 
2014 jest po prostu dodatkową stratą czasu. W przedmiotowej dyrektywie należy określić 
europejską metodologię ustanawiania krajowych celów, aby zagwarantować, że łącznie 
dadzą one 20%, dzięki czemu będą one mogły mieć charakter wiążący już z chwilą wejścia 
przedmiotowej dyrektywy w życie.

Poprawka 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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.

1. W niniejszej dyrektywie ustanawia się 
wiążące krajowe cele w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażone jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w latach 2020, 2025 i 2030. 
Jak określono w załączniku I, te krajowe 
cele umożliwią realizację unijnego celu w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20% do roku 2020 oraz w dłuższej 
perspektywie.

Or. en

Poprawka 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
wiążący krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020. Łącznie cele te 
pozwolą UE na ograniczenie do 2020 r. jej 
zużycia energii pierwotnej o 25%.
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środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna wprowadzać wiążący cel w 
zakresie ograniczenia zużycia energii o 25% do roku 2020, zgodnie z opinią komisji ENVI z 
2010 r. w sprawie planu działania na rzecz efektywności energetycznej.

Poprawka 80
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
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.

1. Do dnia 30 czerwca 2013 r. państwa 
członkowskie uzgadniają krajowe cele w 
zakresie efektywności energetycznej w 
oparciu o wniosek Komisji i jednocześnie 
uwzględniają metodologię określoną w 
załączniku Ia, aby zapewnić osiągnięcie 
unijnego 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 są 
wyrażone jako bezwzględny poziom 
zużycia energii pierwotnej w roku 2020 i 
uwzględniają 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.

Or. en
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Poprawka 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie zapewniają 
wdrożenie strategii politycznych i środków 
mających na celu osiągnięcie krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej ustanowionych zgodnie z 
ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

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

skreślony

Or. en

Poprawka 83
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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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 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
mające na celu dopilnowanie, aby ich 
poziom zużycia energii pierwotnej był 
równy rocznej liniowej ścieżce osiągania 
celu określonego na rok 2020 w 
załączniku -I lub by był niższy.

Or. en

Poprawka 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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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
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. bądź nie 
później niż do momentu udostępnienia 
aktualnych rzetelnych danych 
statystycznych 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 krajowych celów, o których mowa w 
ust. 1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 
ust. 4.

Or. fi

Uzasadnienie

Dane statystyczne Eurostatu publikowane są z dwu- lub trzyletnim opóźnieniem, dlatego dane 
dostępne do 2014 r. nie będą wystarczająco aktualne, by można było dokonać pomiaru 
oddziaływania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystania 
energii.

Poprawka 86
Holger Krahmer

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

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, przy uwzględnieniu sumy krajowych 
celów, o których mowa w ust. 1, oraz 
oceny, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Przewidziane roczne oszczędności w zakresie efektywności energetycznej wynoszące 
368 Mtoe nie byłby odpowiednim celem w przypadku zarówno niższego, jak i wyższego 
wzrostu gospodarczego w UE, niż obecnie zakładany. Konieczne jest dostosowywanie celu z 
upływem lat, aby usprawnić jego realizację oraz powiązane z nim środki polityczne.

Poprawka 87
Oreste Rossi

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

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy Unia jest na dobrej drodze do 
osiągnięcia do 2020 r. jej głównego celu 
20% w zakresie efektywności 
energetycznej, co wymagałoby obniżenia 
zużycia energii pierwotnej w UE o 368 
Mtoe w 2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
7.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta w lepszym stopniu odzwierciedla podstawę prawną oraz wnioski z 
nadzwyczajnego posiedzenia Rady ds. Energii w dniu 4 lutego 2011 r. Ponadto ma ona na 
celu odzwierciedlenie zasady, zgodnie z którą to efektywność energetyczna prowadzi do 
oszczędności energii, a nie odwrotnie.

Poprawka 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 

2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do realizacji ich zobowiązań dotyczących 



AM\882704PL.doc 53/120 PE475.843v02-00

PL

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

oszczędności energii określonych w 
załączniku I poprzez przyjęcie środków 
ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy, lecz również za pomocą 
środków krajowych, regionalnych i 
lokalnych.

Or. en

Poprawka 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020.

Or. pl

Poprawka 90
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
ustanawia za pośrednictwem aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, wspólną i 
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opłacalną ekonomicznie metodologię 
monitorowania i weryfikowania 
oszczędności energii, która będzie 
pozwalać na ilościowe określenie 
wysiłków podejmowanych przez państwa 
członkowskie w oparciu o jednakowe 
zasady dzięki wykorzystaniu dostępnych 
wskaźników statystycznych.

Or. en

Poprawka 91
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a – Renowacja zasobów 
budowlanych
1. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia do dnia 31 grudnia 2050 r. 
zużycia energii przez istniejące zasoby 
budowlane o 80% w porównaniu z 
poziomami z roku 2010.
2. W ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 9 dyrektywy 2010/31/UE, i 
bez uszczerbku dla ust. 1 tego artykułu 
państwa członkowskie opracowują 
programy i strategie na rzecz renowacji 
istniejących zasobów budowlanych w celu 
osiągnięcia celu ustanowionego w ust. 1.
Programy te obejmują cele w zakresie 
gruntownej renowacji na lata 2020, 2030 i 
2040 z podziałem na kategorie budynków.
Państwa członkowskie podają te programy 
do wiadomości publicznej do dnia 
1 stycznia 2014 r.

Or. en
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Poprawka 92
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a – Zasoby budowlane
1. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia zużycia energii przez 
istniejące na ich terytoriach zasoby 
budowlane o 80% do roku 2050.
2. Do stycznia 2013 r. państwa 
członkowskie opracowują krajowe plany 
działania w sprawie sposobu osiągnięcia 
celu, o którym mowa w ust. 1. Te plany 
działania obejmują co najmniej:
a) pośrednie cele w zakresie zmniejszenia 
zużycia energii przez zasoby budowlane do 
roku 2020, 2030 i 2040;
b) strategie i środki dotyczące sposobu 
osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 
2 lit. a);
c) strategie i środki dotyczące sposobu 
udzielania wparcia lokatorom i 
przekazania im kontroli nad ich zużyciem 
energii oraz dopilnowania, aby korzyści 
wynikające ze środków w zakresie 
efektywności energetycznej przekraczały 
koszty;
d) strategie i środki dotyczące sposobu 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
mieszkaniach socjalnych.

Or. en

Poprawka 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)
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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 zapewnienie do dnia 31 
grudnia 2050 r. zmniejszenia zużycia 
energii przez istniejące zasoby budowlane 
o 80% w porównaniu z poziomami z 
2010 r., głównie poprzez kompleksowe 
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.
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.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny opracować kompleksowe, długoterminowe krajowe strategie 
zmniejszenia zużycia energii przez istniejące krajowe zasoby budowlane.

Poprawka 94
Kriton Arsenis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (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 zapewnienie do dnia 31 
grudnia 2050 r. zmniejszenia zużycia 
energii przez istniejące zasoby budowlane 
o 80% w porównaniu z poziomami z 
2010 r., głównie poprzez kompleksowe 
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.
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.

Or. en

Poprawka 95
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
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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.

skreślony

Or. en

Poprawka 96
Bas Eickhout

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 

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 lub przez nie 
zajmowanych było poddawane co roku 
gruntownej renowacji. Współczynnik 3% 
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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.

oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub przez nie 
zajmowanych, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
od dnia 1 stycznia 2014 r. w sektorze 
publicznym w każdym państwie można 
było systematycznie wdrażać opłacalne 
ekonomicznie i rozsądne pod innymi 
względami środki w zakresie oszczędności 
energii i efektywności energetycznej.
Osiągnięcie tego będzie możliwe w 
ramach krajowych programów bądź 
umów na rzecz wspierania audytów 
energetycznych w budynkach
stanowiących własność instytucji 
publicznych lub w odniesieniu do innych 
działań oraz procesów renowacji, które 
mają zostać przeprowadzone w wyniku 
wspomnianych audytów. Środki opłacalne 
ekonomicznie mogą obejmować np. 
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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.

wspieranie monitorowania zużycia bądź 
poprawę systemów zarządzania energią 
oraz efektywnego wykorzystania 
przestrzeni. 

Or. fi

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna również zachęcać do stosowania 
rozwiązań, które są opłacalne ekonomicznie. Finanse publiczne w państwach członkowskich 
nie mogą uwzględniać renowacji, które nie są konieczne, a do tego są nieopłacalne 
ekonomicznie. Renowacja zakrojona na szerszą skalę z uwagi na efektywność energetyczną 
powinna wiązać się z rutynowym przeglądem przeprowadzanym w trakcie cyklu życia 
budynku.

Poprawka 98
Oreste Rossi

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 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 1% 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 1%
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 500 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
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każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 99
Linda McAvan

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. 3% całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych 
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 lub przez nie 
zajmowanych, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en
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Uzasadnienie

W wielu krajach instytucje publiczne wynajmują budynki od przedstawicieli sektora 
prywatnego.

Poprawka 100
Holger Krahmer

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. 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, pod warunkiem że 
zapewniono wystarczające środki 
finansowe. 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.

Or. en

Poprawka 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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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. 2% 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 2% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 500 m2 a po 9 lipca 
2015 powyżej 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.

Or. pl

Poprawka 102
Sirpa Pietikäinen

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 

1. W celu osiągnięcia długoterminowego 
celu określonego w art. 3a (nowy) i bez 
uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
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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.

wdrażają specjalne krajowe plany 
działania na rzecz renowacji budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych. 
Te plany działania 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.

W ramach tych planów wszystkie budynki 
stanowiące własność instytucji krajowych, 
regionalnych i lokalnych lub przez nie 
zajmowane, które od dnia 1 stycznia 
2014 r. podlegają okresowym pracom 
modernizacyjnym (np. z uwagi na wiek, 
niską jakość lub niewystarczającą 
charakterystykę energetyczną) również 
będą podlegać renowacji energetycznej 
prowadzącej do zmniejszenia zużycia 
energii, o którym mowa powyżej.
2. Podczas spełniania wymagań 
określonych w ust. 1 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby gruntowne 
renowacje były przeprowadzane wszędzie 
tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, 
zaczynając od budynków o najgorszej 
charakterystyce energetycznej, przy 
wykorzystaniu wszystkich ekonomicznie 
uzasadnionych środków. Renowacje te są 
przeprowadzane w takim tempie i 
zakresie, które prowadzą do osiągnięcia 
do 2030 r. i w dłuższej perspektywie 
ustalonego lub oszacowanego łącznego 
zwiększenia efektywności energetycznej 
na średnim poziome co najmniej 3,5% 
rocznie w przypadku wszystkich zasobów 
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budowlanych obejmujących budynki 
publiczne.

Or. en

Poprawka 103
Anja Weisgerber

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. 2% 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 2%
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.

Państwa członkowskie mogą zdecydować, 
że całkowita powierzchnia użytkowa 
budynków publicznych, w przypadku 
których krajowe wymagania minimalne, o 
których mowa w art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE dotyczącym szacunkowego 
ekonomicznego cyklu życia budynków, są 
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nieopłacalne ekonomicznie, nie będzie 
uwzględniana we wskaźniku renowacji.

Or. de

Uzasadnienie

Według danych Komisji obowiązek renowacji „nie prowadzi do szczególnie dużych 
oszczędności energii” (s. 4 podsumowania oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję). 
Obowiązek renowacji może natomiast w znacznym stopniu obciążyć budżety publiczne. 
Obowiązek renowacji może doprowadzić do przymusowych renowacji przynoszących 
wątpliwe korzyści ekologiczne i ekonomiczne, które to renowacje – ze względu na brak 
środków finansowych w innych obszarach – mogłyby zagrozić osiągnięciu europejskiego celu 
dotyczącego oszczędności.

Poprawka 104
Vladko Todorov Panayotov

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 

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 
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2010/31/UE. 2010/31/UE.

Państwa członkowskie przewidują 
wdrożenie środków dotyczących przegród 
zewnętrznych oraz wyposażenia, 
funkcjonowania i konserwacji budynków, 
a także zachowań konsumentów. Będzie to 
obejmować podłączenie do wydajnych 
rejonowych sieci ciepłowniczych tam, 
gdzie będzie to wykonalne technicznie i 
opłacalne (w przypadku budynków 
poddawanych renowacji i gdy instalacje 
grzewcze wymagają modernizacji).

Or. en

Poprawka 105
Frédérique Ries

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 

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 
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w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. 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 
budowlanych.

Or. en

Poprawka 106
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, gdy środki w zakresie 
efektywności energetycznej dotyczą 
budynków publicznych, takich jak żłobki, 
przedszkola lub szkoły, przeprowadza się 
ocenę wpływu na zdrowie.

Or. en

Uzasadnienie

Dzieci są szczególnie wrażliwe na ewentualne szkodliwe skutki niewystarczająco dobrej 
jakości powietrza wewnątrz budynków. W przypadku środków w zakresie efektywności 
energetycznej w budynkach publicznych, w których przebywają dzieci, należy przeprowadzić 
obowiązkową ocenę wpływu na zdrowie w celu przeanalizowania potencjalnych zagrożeń i 
określenia środków mających na celu zrównoważenie potrzeb z zakresu efektywności 
energetycznej z potrzebami z zakresu jakości powietrza wewnątrz budynków.

Poprawka 107
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieustanawianiu lub 
niestosowaniu wymogów, o których mowa 
w ust. 1, w odniesieniu do budynków 
urzędowo chronionych jako część
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnej wartość architektonicznej 
lub historycznej, jeśli zgodność z 
określonymi minimalnymi wymogami 
dotyczącymi charakterystyki energetycznej 
w sposób niedopuszczalny zmieniałaby ich 
charakter lub wygląd.

Or. en

Poprawka 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

Jeśli z art. 4 ust. 1 usunięta zostanie informacja o wskaźniku obowiązkowych renowacji, ust. 2 
stanie się zbędny.
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Poprawka 109
Richard Seeber

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Z uwagi na to, że Komisja nie 
zaproponowała wiążących celów, a za to zasugerowała wiele wiążących środków, zmniejsza 
to elastyczność państw członkowskich, a także nie gwarantuje osiągnięcia celu 20%. Dlatego 
też ten zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom członkowskim 
zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.

Poprawka 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 
dwóch poprzednich lub/i następnych lat.

Or. pl
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Poprawka 111
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Uzasadnienie

Stały roczny wskaźnik renowacji jest nieelastyczny i nierealistyczny. Instytucjom publicznym 
należy umożliwić rozłożenie renowacji na okres kilku lat, tak aby w tym okresie można było 
osiągnąć wskaźnik renowacji.

Poprawka 112
Richard Seeber

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 
publicznych, wskazujący:

skreślone

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Z uwagi na to, że Komisja nie 
zaproponowała wiążących celów, a za to zasugerowała wiele wiążących środków, zmniejsza 
to elastyczność państw członkowskich, a także nie gwarantuje osiągnięcia celu 20%. Dlatego 
też ten zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom członkowskim 
zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.

Poprawka 113
Bas Eickhout

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 
publicznych, wskazujący:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 
2014 r. państwa członkowskie sporządzają 
i udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych, 
wskazujący:

Or. en

Poprawka 114
Oreste Rossi

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 
publicznych, wskazujący:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 
2014 r. państwa członkowskie sporządzają 
i udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych o łącznej powierzchni 
użytkowej określonej w ust. 1, zawierający
następujące dane:

Or. en
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Poprawka 115
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Z uwagi na to, że Komisja nie 
zaproponowała wiążących celów, a za to zasugerowała wiele wiążących środków, zmniejsza 
to elastyczność państw członkowskich, a także nie gwarantuje osiągnięcia celu 20%. Dlatego 
też ten zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom członkowskim 
zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.

Poprawka 116
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz a) powierzchnię użytkową pomieszczeń w 
m2,

Or. en

Poprawka 117
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystykę energetyczną każdego skreślona
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budynku.

Or. en

Poprawka 118
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku oraz

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Z uwagi na to, że Komisja nie 
zaproponowała wiążących celów, a za to zasugerowała wiele wiążących środków, zmniejsza 
to elastyczność państw członkowskich, a także nie gwarantuje osiągnięcia celu 20%. Dlatego 
też ten zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom członkowskim 
zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.

Poprawka 119
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykorzystanie ESCO i umowy o 
poprawę efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taki wykaz informacji nie ma jednak 
zastosowania do budynków mających 
znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego 
i np. budynków będących w posiadaniu sił 
zbrojnych.

Or. fi

Uzasadnienie

Z uwagi na bezpieczeństwo narodowe należy usunąć z zakresu wykazu budynki należące np. 
do sił zbrojnych.

Poprawka 121
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ramach alternatywnego podejścia 
do ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą 
przyjmować inne środki w celu 
osiągnięcia równoważnej rocznej poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków 
stanowiących własność instytucji 
publicznych, jak określono w ust. 1. 
Państwa członkowskie mogą nadawać 
priorytet renowacji budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych w oparciu o najbardziej 
opłacalną ekonomicznie poprawę 
charakterystyki energetycznej ich zasobów 
budowlanych. Dla celów tego 
alternatywnego podejścia państwa 
członkowskie mogą oszacować 
oszczędności, jakie osiągnięto by dzięki 
ust. 1 i 2, korzystając z odpowiednich 
standardowych wartości zużycia energii w 
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danym budynku przed renowacją i po niej.
Państwa członkowskie, które wybrały 
podejście alternatywne, powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2014 r., o alternatywnych środkach, które 
planują przyjąć, wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać równoważne 
poprawienie charakterystyki 
energetycznej budynków stanowiących 
własność instytucji publicznych.

Or. en

Poprawka 122
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne:

Or. en

Poprawka 123
Frédérique Ries

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

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 w 
odpowiedni sposób uwzględnia się 
zagrożenia dla zdrowia i korzystne środki.

Or. en
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Poprawka 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) uwzględniania przy wznoszeniu 
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.

Or. fi

Uzasadnienie

Materiały budowlane stanowią również decydujący czynnik, ponieważ coraz większa ilość 
energii w jej całkowitym zużyciu w odniesieniu do budynków wykorzystywana jest na etapie 
budowy. Wspieranie wykorzystywania niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, mogłoby ograniczyć obciążenie dla środowiska, 
jakie powoduje sektor budownictwa.

Poprawka 125
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wprowadzenia umów na usługi 
energetyczne mających na celu 
utrzymanie bądź zwiększanie efektywności 
energetycznej w perspektywie 
długoterminowej, w tym umów o poprawę 
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efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 126
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zawartość i strukturę tych planów 
określa się na szczeblu krajowym, ale są 
one opracowywane i przyjmowane na 
szczeblu regionalnym i lokalnym, a także 
dostosowane do szczególnego charakteru 
instytucji publicznych;

Or. en

Poprawka 127
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) państwa członkowskie wspierają 
opracowywanie kryteriów dotyczących 
energooszczędnych i bezpiecznych dla 
zdrowia budynków, a także tworzenie list 
kontrolnych i kampanii informacyjnych 
oraz wymianę najlepszych praktyk;

Or. en

Uzasadnienie

Należy ułatwiać opracowywanie kryteriów i list kontrolnych oraz wspierać wymianę 
najlepszych praktyk, aby tworzyć budynki, które będą jednocześnie energooszczędne i 
bezpieczne dla zdrowia.
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Poprawka 128
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) plany na rzecz efektywności 
energetycznej przyjęte przez regionalne i 
lokalne instytucje publiczne powinny być 
prawnie wiążące;

Or. en

Poprawka 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie sporządzają 
krajowe plany działania zawierające 
szczegółowe informacje dotyczące 
krajowych strategii na rzecz zmniejszenia 
do roku 2050 emisji dwutlenku węgla 
przez zasoby budowlane o 80% w 
porównaniu z poziomami z roku 1990. Te 
krajowe plany przyjmuje się do dnia 1 
stycznia 2014 r. (w przypadku budynków 
publicznych), do dnia 1 stycznia 2015 r.
(w przypadku budynków handlowych) i do 
dnia 2017 r. (w przypadku budynków 
prywatnych). Ponadto ustanawia się w 
nich pośrednie cele dotyczące średniego 
zużycia energii przez zasoby budowlane 
na lata 2020, 2030 i 2040.

Or. en
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Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa powinna odnosić się również do prywatnych zasobów budowlanych, 
ale nie poprzez ustanowienie rygorystycznego celu w wartościach bezwzględnych. Państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość zachowania elastyczności w sposobie osiągnięcia tego 
celu.

Poprawka 130
Theodoros Skylakakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wszelkim działaniom określonym w 
art. 4 towarzyszą badania wykonalności 
odzwierciedlające wyniki finansowe 
inwestycji, z uwzględnieniem bieżących i 
przyszłych możliwych sposobów 
użytkowania rzeczonych budynków 
publicznych.

Or. el

Uzasadnienie

W czasie prowadzenia działań oszczędnościowych wszystkie decyzje dotyczące budżetu 
publicznego muszą być racjonalne z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia i nie
można dopuścić do sytuacji, w których konkretne firmy czerpią zyski z praktyk 
monopolistycznych, jeśli nie oznacza to dodatkowych korzyści dla interesu publicznego.

Poprawka 131
Oreste Rossi

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 

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

charakterystyce energetycznej, 
uwzględniając opłacalność ekonomiczną, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji, zgodnie z treścią 
załącznika III.

Or. en

Poprawka 132
Holger Krahmer

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 dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały w sposób 
opłacalny ekonomicznie jedynie produkty, 
usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Or. en

Poprawka 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III. Instytucje publiczne 
uwzględniają przy tym opłacalność, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
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poziom konkurencji.

Or. de

Uzasadnienie

W odniesieniu do zakupów publicznych należy umożliwić uwzględnianie również innych 
aspektów, a nie tylko efektywności energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach 
można było rozsądnie ustalić kryteria wyboru.

Poprawka 134
Vladko Todorov Panayotov

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

Państwa członkowskie wspierają 
opracowywanie i wdrażanie usług 
energetycznych, jak określono w art. 2 ust. 
3. W tym względzie instytucje publiczne 
oceniają możliwość zawarcia 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14b.

Or. en

Poprawka 135
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 

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

produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Z uwagi na to, że Komisja nie 
zaproponowała wiążących celów, a za to zasugerowała wiele wiążących środków, zmniejsza 
to elastyczność państw członkowskich, a także nie gwarantuje osiągnięcia celu 20%. Dlatego 
też ten zmienia się ten stan rzeczy, aby osiągnąć określony cel, a państwom członkowskim 
zapewnić możliwość wyboru z kilku niewiążących środków.

Poprawka 136
Theodoros Skylakakis

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 dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III, pod warunkiem, że o 
dodatkowym koszcie związanym ze 
wspomnianym zakupem zadecydowano 
zgodnie z zasadami opłacalności 
ekonomicznej, uwzględniwszy opłacalność 
zakupu z punktu widzenia inwestycji oraz 
korzyści w zakresie zmniejszania emisji 
gazów cieplarnianych.

Or. el

Uzasadnienie

W czasie prowadzenia działań oszczędnościowych wszystkie decyzje dotyczące budżetu 
publicznego muszą być racjonalne z gospodarczego i ekologicznego punktu widzenia i nie 
można dopuścić do sytuacji, w których konkretne firmy czerpią zyski z praktyk 
monopolistycznych, jeśli nie oznacza to dodatkowych korzyści dla interesu publicznego.
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Poprawka 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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

Or. fr

Poprawka 138
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Poprawka 139
Bas Eickhout

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 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez dystrybutorów energii 
lub przedsiębiorstwa prowadzące 



AM\882704PL.doc 85/120 PE475.843v02-00

PL

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.

detaliczną sprzedaż energii, które 
prowadzą działalność na terytorium danego 
państwa członkowskiego, łącznych 
rocznych oszczędności energii końcowej 
równych przynajmniej 2% ich rocznej 
wielkości sprzedaży energii, uśrednionej w 
okresie ostatnich trzech lat w tym 
państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. en

Poprawka 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 może również 
przyjąć formę alternatywnego opartego na 
umowie systemu w zakresie efektywności 
energetycznej, co określono w ust. 9, 
analogicznego do systemów, które są już 
stosowane w wielu państwach 
członkowskich. System ten bądź system
alternatywny, o którym mowa w ust. 9,
zapewniają osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii, które ustala każde państwo 
członkowskie zgodnie z sytuacją 
wyjściową w odniesieniu do efektywności 
energetycznej, z pominięciem energii 
wykorzystanej w transporcie. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
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zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych. Państwa członkowskie mogą 
wypełnić obowiązek oszczędności energii, 
całkowicie bądź częściowo, poprzez 
alternatywny oparty na umowie system w 
zakresie efektywności energetycznej, z 
uwzględnieniem bezpośredniego 
powiązania z energią i użytkownikami.

Or. fi

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich funkcjonują już skuteczne systemy w zakresie efektywności 
energetycznej oparte na umowie. W dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej
powinno się umożliwiać stosowanie takich skutecznych systemów, a nie narzucać państwom 
członkowskim obowiązek tworzenia nowych. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć 
roczne cele w zakresie oszczędności w oparciu o sytuację wyjściową przy użyciu wybranego
systemu w zakresie efektywności energetycznej, mając na uwadze realizację krajowych celów, 
o czym mowa w art. 3. 

Poprawka 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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, rocznych oszczędności 
energii stanowiących część ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim, co stanowi 
wkład w osiągnięcie krajowego celu 
określonego zgodnie z art. 3 niniejszej 
dyrektywy, uwzględniając jednocześnie 
osiągnięcie unijnego celu w zakresie 
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oszczędności energii w wysokości 20% do 
2020 r. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych. Cel 
w zakresie oszczędności energii jest 
wprowadzany stopniowo, a poziom 
początkowy musi być różny dla 
poszczególnych krajów. Ma to na celu 
pełne uwzględnienie wczesnych działań i 
rezultatów osiągniętych do tej pory, w tym 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej przyjętych wcześniej w 
sektorze paliwowym.
Za pomocą bodźców lub specjalnych ulg 
podatkowych należy zachęcać do 
przyjmowania środków mających na celu 
osiąganie długoterminowych celów lub 
ustrukturyzowanych programów 
proponowanych przez operatorów w 
sektorze efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Poprawka 142
Holger Krahmer

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 

1. W celu osiągnięcia założeń, o których 
mowa w art. 3 ust. 1, państwa
członkowskie mogą ustanowić system 
efektywności energetycznej. System ten 
zapewnia osiągnięcie przez zobowiązane 
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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.

strony rocznych oszczędności energii 
wśród odbiorców końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowy cel przewidujący osiągnięcie oszczędności w wysokości 1,5% nie uwzględnia 
poprawy efektywności energetycznej, którą osiągnięto wcześniej w niektórych państwach 
członkowskich (wczesne działania).

Poprawka 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych. Państwa członkowskie stosują 
ten system w odniesieniu do wszystkich 
sektorów.
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Or. en

Uzasadnienie

Osiąganie efektywności energetycznej jest bardziej opłacalne, jeśli zaangażuje się wszystkie 
sektory. W przypadku transportu znaczny wkład w zapewnienie efektywności energetycznej 
mogłaby mieć elektromobilność.

Poprawka 144
Oreste Rossi

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, rocznych oszczędności 
energii stanowiących część ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych. Cel w zakresie oszczędności 
energii jest wprowadzany stopniowo, a 
poziom początkowy musi być różny dla 
poszczególnych krajów. Ma to na celu 
pełne uwzględnienie wczesnych działań i 
rezultatów osiągniętych do tej pory, w tym 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej przyjętych wcześniej w 
sektorze paliwowym.
Za pomocą bodźców lub specjalnych ulg 
podatkowych należy zachęcać do 
przyjmowania środków mających na celu 
osiąganie długoterminowych celów lub 
ustrukturyzowanych programów 
proponowanych przez operatorów w 
sektorze efektywności energetycznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wprowadzenie zasady pomocniczości. Przy wdrażania ambitnych 
celów w zakresie efektywności energetycznej nie zaleca się przyjmowania uniwersalnego 
podejścia. Państwa członkowskie przyjmują krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej zgodnie z konkretnymi krajowymi uwarunkowaniami (zużycie energii 
pierwotnej, scenariusz dotyczący energii itp.). Państwa członkowskie muszą wprowadzić 
najbardziej odpowiednie środki, by osiągnąć ten cel. W dyrektywie w sprawie jakości paliwa i 
w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji przewidziano już rygorystyczne cele w 
zakresie efektywności dla paliw.

Poprawka 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany obowiązek oszczędności na poziomie 1,5% rocznie musi mieć zastosowanie do 
całej gospodarki, należy zatem uwzględnić tutaj sektor transportu dysponujący znacznym, acz 
dotąd niewykorzystanym potencjałem ekonomicznym w dziedzinie oszczędności.
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Poprawka 146
Miroslav Ouzký

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, rocznych oszczędności 
energii określonych przez państwa 
członkowskie jako odsetek 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 dystrybutorów i odbiorców 
końcowych. Te roczne oszczędności 
energii prowadzą do osiągnięcia celu 
ustanowionego w art. 3 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Zamiast określać jeden wspólny cel na szczeblu UE, należ dać państwom członkowskim 
możliwość określenia własnego krajowego celu obejmującego wcześniejsze i obecne wysiłki 
podejmowane na rzecz uzyskania oszczędności, który uwzględniałby inne znaczące czynniki 
wewnętrzne (ich potencjał do rozwoju technologicznego i potencjał gospodarczy) i 
zewnętrzne (wzrost gospodarczy i działalność przemysłowa). W ten sposób będą one w stanie 
osiągnąć ogólny cel przedmiotowej dyrektywy (art. 3), a także uwzględnić krajowe 
uwarunkowania w zakresie efektywności energetycznej.

Poprawka 147
Anja Weisgerber
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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. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do wprowadzania odpowiednich systemów 
zachęt, aby poprawić efektywność 
energetyczną u odbiorców końcowych w 
celu uzyskania rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość osiągnięcia wiążącego celu wynoszącego 
1,5% oszczędności energii wśród odbiorców końcowych również poprzez zastosowanie innych 
środków niż systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej.

Poprawka 148
Vladko Todorov Panayotov

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 

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 
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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.

członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie i sprzedawanej instalacjom 
objętym ETS. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych lub 
poprzez osiągnięcie równoważnej 
oszczędności zużycia energii pierwotnej w 
łańcuchu dostaw.

Or. en

Poprawka 149
Rolandas Paksas

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 lub podejmuje inne 
działania na rzecz osiągnięcia 
oszczędności energii wśród odbiorców 
końcowych. System zobowiązujący do 
efektywności energetycznej lub inne 
środki zapewniają podjęcie przez 
wszystkich dystrybutorów energii lub 
wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii bądź odnośne 
podmioty, które prowadzą działalność na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego, środków stanowiących 
oszczędności energii wynoszące [po 
dostosowaniu do rocznej średniej i innych 
istotnych czynników, takich jak wzrost 
gospodarczy] 4,5% ich rozdystrybuowanej 
energii lub wielkości sprzedaży energii w 
poprzednich trzech latach w tym państwie 
członkowskim.

W swoich krajowych systemach państwa 
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członkowskie mogą uwzględnić środki 
stosowane w sektorze transportu.

Or. en

Poprawka 150
Karl-Heinz Florenz

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprzedaż lub dostarczanie produktów 
energetycznych nie prowadzi do 
konieczności spełnienia zobowiązań w 
zakresie oszczędności energii określonych 
w ust. 1 niniejszego artykułu, jeśli 
produkty te:
– składają się z produktów ubocznych 
wytwarzania energii lub produktów 
energetycznych otrzymywanych w 
rezultacie odzyskiwania energii; lub
– są dostarczane lub sprzedawane głównie 
własnym zakładom i jednostkom 
zależnym; lub
– są wykorzystywane w ramach 
„zamkniętych systemów dystrybucyjnych”.

Or. en

Uzasadnienie

Zakłady przemysłowe, obiekty handlowe lub miejsca świadczenia usług wspólnych, takie jak 
budynki stacji kolejowych, dworce lotnicze, szpitale lub niektóre zakłady przemysłowe, mogą 
dysponować zamkniętymi systemami dystrybucyjnymi z uwagi na specjalistyczny charakter 
działań tych obiektów. Ich główną funkcją jest zużywanie energii uzyskiwanej w ramach 
procesu przemysłowego, a nie dostaw energii jako takich. W związku z tym zwiększanie ich 
efektywności energetycznej leży w ich własnym interesie.

Poprawka 151
Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.
Zmiany paliwa należy wziąć pod uwagę 
podczas wyliczania oszczędności energii z 
wykorzystaniem wytycznych, które ma 
przyjąć Komisja.
Państwa członkowskie nadają 
dystrybutorom i dostawcom energii, którzy 
bezpośrednio lub poprzez powiązane 
przedsiębiorstwa mają wpływ na podaż, 
uprawnienia do wyliczania ilości energii 
zaoszczędzonej podczas transformacji, 
przesyłu i dystrybucji energii w celu 
spełnienia wymogów określonych w 
ustępie.

Or. en

Poprawka 152
Linda McAvan, Pavel Poc

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 

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

poddaje się przynajmniej statystycznie 
istotną i reprezentatywną próbę środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwa weryfikacja ilości zaoszczędzonej energii jest kluczowa, aby dopilnować tego, by 
zawierano z konsumentami uczciwe transakcje, oraz aby zagwarantować, że przewidywane 
oszczędności są rzeczywiście osiągane. Celem stworzenia systemu jest dopilnowanie tego, by 
oszczędności przypisywane każdemu typowi środka (ex ante) są odpowiednie i oparte na 
rzeczywistych zachowaniach konsumentów oraz aby prowadzono kontrole (ex post) 
reprezentatywnej próby środków wraz z niezależną weryfikacją. Kontrole te są szczególnie 
istotne w przypadku środków, których skutki są zależne od zachowania konsumentów, np. 
urządzenia, żarówki lub własnoręcznie wykonana izolacja strychu.

Poprawka 153
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

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:

Or. en

Uzasadnienie

Musi istnieć wymóg określający cel społeczny, polegający na dopilnowaniu tego, by system 
objął gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym.

Poprawka 154
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie
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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 muszą:

Or. de

Poprawka 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

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 powinny:

Or. fr

Poprawka 156
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) 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; Decyzje w 
sprawie powyższych środków należy 
podejmować w drodze konsultacji z 
władzami publicznymi.
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Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne będą mogły doradzać, które ze środków są najbardziej potrzebne w 
budownictwie socjalnym oraz w gospodarstwach domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym.

Poprawka 157
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wiążące
wymogi uwzględniające aspekt społeczny, 
w tym poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych o 
niskich dochodach lub w mieszkaniach 
socjalnych;

Or. de

Poprawka 158
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W ramach systemu zobowiązującego 
do efektywności energetycznej państwa 
członkowskie mogą:

Or. en
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Poprawka 159
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 160
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez spółki świadczące 
usługi w zakresie efektywności 
energetycznej z oszczędnością energii 
zagwarantowaną w umowach;

Or. en
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Poprawka 161
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślona

Or. de

Poprawka 162
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie przejścia na ciepło odpadowe 
lub odnawialne do ich zobowiązań 
(uwzględniając w tym wypadku 
oszczędności z „nieodnawialnych źródeł 
energii”).
W przypadku krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

Or. en

Poprawka 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) zezwolić 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 margines elastyczności systemu.

Or. fr

Poprawka 164
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przedsięwziąć specjalne środki na 
rzecz przeciwdziałania niestosownym 
zachętom, które powstają, gdy 
dystrybutorzy energii oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii zajmują się również jej 
wytwarzaniem. 

Or. el

Uzasadnienie

W wielu przypadkach interesy biznesowe producentów energii i dystrybutorów pokrywają się, 
przez co powstają niestosowne zachęty związane ze znaczną skalą przedsiębiorczą związaną z 
wytwarzaniem energii.

Poprawka 165
Linda McAvan, Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wszelkich kosztów obciążających 
klientów, przy czym musi zostać 
zachowana wiarygodność i ochrona 
prywatnych lub poufnych informacji 
handlowych zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices. 
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Poprawka 166
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – akapit 6a (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 jak 
najmniejszym kosztem dla konsumentów. 
Krajowe organy regulacyjne zlecają 
ponadto regularnie przeprowadzenie 
niezależnych analiz wpływu systemu na 
ustawy energetyczne i ubóstwo 
energetycznego oraz oszczędności energii 
w celu zapewnienia jak najwyższej 
opłacalności. Państwa członkowskie 
zobowiązane są do uwzględnienia tego 
wpływu i skorygowania systemu.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę potrzebę minimalizacji kosztów administracyjnych, ale bez 
powyższego wymogu nadzorowanie kosztów ponoszonych przez konsumentów będzie 
niemożliwe. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnących cen krajowych dostaw energii.

Poprawka 167
Cristian Silviu Buşoi

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno się wprowadzać rozróżnienia pomiędzy uczestnikami rynku, które może zakłócać 
konkurencję na rynku energii.

Poprawka 168
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8
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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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien być skreślony, ponieważ zobowiązania powinny dotyczyć wszystkich 
dystrybutorów i przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaż energii, niezależnie od ich 
wielkości. Jeżeli nie chcą oni podlegać zobowiązaniom, powinni mieć możliwość przekazania 
ich innemu dostawcy energii lub podmiotowi działającemu na rynku.

Poprawka 169
Vladko Todorov Panayotov

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 75 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 10 osób, lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 000 000 EUR. W 
niniejszym artykule nie uwzględnia się 
energii wyprodukowanej na własne 
potrzeby.
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Or. en

Poprawka 170
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 mogą zezwolić 
stronom zobowiązanym na wypełnianie 
ich rocznych zobowiązań w 50% poprzez 
dokonanie wpłaty na rzecz instrumentów 
finansowania oszczędności energii
utworzonych w celu wsparcia i 
sfinansowania inwestycji w efektywność 
energetyczną. Będzie się to odbywać 
poprzez zasilenie instrumentu 
finansowego kwotą równą kosztom 
inwestycyjnym, która według oszacowań 
pokryje odpowiadającą jej część 
zobowiązań.

Or. en

Poprawka 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 mogą zezwolić 
stronom zobowiązanym na dokonanie 
wpłaty na rzecz funduszy utworzonych na 
mocy art. 17a (nowego) w celu 
wypełnienia maksymalnie 40% ich 
zobowiązań. Powyższa coroczna wpłata 
będzie wyliczana na podstawie kosztów 
inwestycyjnych, które według oszacowań 
pokryją odpowiednią część zobowiązań
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Or. en

Uzasadnienie

Takie podejście zwiększy elastyczność: strony zobowiązane nie muszą same bezpośrednio 
prowadzić działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jeśli wpłacone fundusze są 
dostępne dla stron trzecich, umożliwi to podział korzyści ze zobowiązań dostawców poprzez 
otwarcie rynku usług energetycznych na większą ilość podmiotów, w tym MŚP.

Poprawka 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
nie później niż w ciągu dwóch lat po 
przyjęciu niniejszej dyrektywy, 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.

Or. fi

Uzasadnienie

Należy dać państwom członkowskim stosowny czas na zaprojektowanie środków 
alternatywnych.
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Poprawka 173
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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.

Or. en

Poprawka 174
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r., o tym, jaką część zobowiązań chcą 
wypełnić w drodze zezwolenia stronom 
zobowiązanym na dokonanie wpłaty na 
rzecz instrumentu finansowania, opisując 
między innymi zasady dotyczące 
nakładania kar, o których mowa w art. 9, 
oraz wykazując w jaki sposób zamierzają 
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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.

uzyskać proponowane oszczędności 
energii z wykorzystaniem wpłaconej części 
funduszy. Komisja może odrzucić te środki 
lub zasugerować zmiany w terminie 3 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach programy i środki nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie do efektywności energetycznej powinno być obowiązywać powszechnie, aby 
zapewnić równe szanse w całej UE.

Poprawka 175
Bas Eickhout

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r., o tym, jaką część zobowiązań chcą 
wypełnić w drodze zezwolenia stronom 
zobowiązanym na dokonanie wpłaty na 
rzecz instrumentu finansowego, opisując 
między innymi zasady dotyczące 
nakładania kar, o których mowa w art. 9, 
oraz wykazując w jaki sposób zamierzają 
uzyskać proponowane oszczędności 
energii z wykorzystaniem wpłaconej części 
środków. Komisja może odrzucić te środki 
lub zasugerować zmiany w terminie 3 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach programy i środki nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
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środków.

Or. en

Poprawka 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r., jaka część zobowiązania zostanie 
wypełniona poprzez dokonanie przez 
strony zobowiązane wpłaty na rzecz 
funduszy, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując, jakie programy i 
środki zamierzają zastosować w przypadku 
wykorzystania wpłat zgromadzonych w 
funduszu w celu uzyskania wymaganych
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia. 
W takich przypadkach programy i środki
nie są stosowane przez zainteresowane 
państwo członkowskie do czasu, gdy 
Komisja wyraźnie uzna ponownie 
przedłożony lub zmieniony projekt 
przedmiotowych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Takie podejście zwiększy elastyczność: strony zobowiązane nie muszą same bezpośrednio 
prowadzić działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Jeśli wpłacone fundusze są 
dostępne dla stron trzecich, umożliwi to podział korzyści ze zobowiązań dostawców poprzez 
otwarcie rynku usług energetycznych na większą ilość podmiotów, w tym MŚP.

Poprawka 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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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 
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.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

System oparty na wzajemnym uznawaniu oszczędności energii byłby obciążeniem 
administracyjnym i oznaczałby znaczne koszty.

Poprawka 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 

skreślony
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osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

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 wszyscy konsumenci we wszystkich państwach członkowskich muszą odnosić 
korzyści. Ponadto mogłoby to również prowadzić do stosowania szkodliwych praktyk przez 
przedsiębiorstwa energetyczne.

Poprawka 179
Anja Weisgerber

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 
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.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Decyzja o ewentualnym wprowadzeniu handlu świadectwami efektywności energetycznej 
między państwami członkowskimi nie jest żadną techniczną regulacją szczegółową, którą 
może uchwalić Komisja poza ramami zwykłej procedury ustawodawczej za pomocą aktu 
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delegowanego. Tego rodzaju decyzja musi zostać podjęta przez współprawodawców, tj. 
Parlament i Radę, w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 180
Sabine Wils

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 
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.

skreślony

Or. de

Poprawka 181
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10a (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 wytwarzania 
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energii, poprzez jej dystrybucję, aż po jej 
wykorzystywanie.

Or. de

Poprawka 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, by w przypadku budynków 
zabytkowych fundusze publiczne na 
systemy renowacji okien mogły być 
również przeznaczane na izolację dachu.

Or. es

Poprawka 183
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów ratingu 
inwestycyjnego, aby ocenić i 
zagwarantować odpowiednią efektywność 
energetyczną zakładów, procesów 
i budynków przemysłowych. Audyty te 
będą dostosowane pod względem 
ekonomicznym i technicznym do każdego 
zakładu lub budynku przemysłowego w 
zależności od złożoności ocenianego 
zakładu, procesu lub budynku i 
przeprowadzane w sposób niezależny 
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przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów.

Or. en

Poprawka 184
Rolandas Paksas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują tego, 
by dystrybutorzy i przedsiębiorstwa 
prowadzące detaliczną sprzedaż energii 
mogli uczestniczyć w tym rynku.

Or. en

Poprawka 185
Sirpa Pietikäinen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. państwa członkowskie dopilnowują, 
aby zastosowano krajowe systemy zachęt 
w celu zwrotu kosztów audytu tym 
spółkom, które wdrożą odpowiednią ilość 
proponowanych rozwiązań zawartych w 
zaleceniach wydanych po audytach 
energetycznych, oraz aby dostarczano 
kolejnych zachęt do wdrożenia tych 
rozwiązań.

Or. en

Poprawka 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella
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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 opłacalny 
ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego oraz 
aby zachęcano je do przeprowadzania tych 
audytów.

Or. en

Poprawka 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

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 
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państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość.

Or. en

Uzasadnienie

W dużych firmach, w których energia stanowi znaczną część kosztów operacyjnych, audyty 
energetyczne i systemy zarządzania środowiskiem/energią są już uznawane za niezbędne 
narzędzia do nadzorowania 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 188
Oreste Rossi

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 opłacalny 
ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego oraz 
aby zachęcano je do przeprowadzania tych 
audytów.

Or. en

Poprawka 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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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 dwa lata od wejścia 
w życie dyrektywy oraz przynajmniej co 
pięć lat od daty poprzedniego audytu 
energetycznego.

Or. pl

Poprawka 190
Holger Krahmer

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 lub 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.
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Uzasadnienie

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

Poprawka 191
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Zgodność z normami takimi jak 
EMAS lub EN 14001 również należy 
uznać za spełnienie wymogów art. 2.

Or. en

Poprawka 192
Frédérique Ries

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.

Or. en

Poprawka 193
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)
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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 w tym obszarze 
stosować wytyczne dotyczące pomocy 
państwa zawarte w unijnej dyrektywie 
2003/96/WE w sprawie opodatkowania 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 194
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (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 i wsparcia, np. ulg 
podatkowych. W razie potrzeby należy w 
tym obszarze stosować wytyczne dotyczące 
pomocy państwa zawarte w unijnej 
dyrektywie w sprawie opodatkowania 
energii.
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Uzasadnienie

Artykuł ten nie powinien uniemożliwiać stosowania obecnych lub przyszłych systemów zachęt 
i wsparcia na szczeblu państwa członkowskiego.

Poprawka 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en


