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Poprawka 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fi

Poprawka 197
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 

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

swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

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

Or. en
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Poprawka 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz obowiązków nakładanych 
na uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników, powinno się je 
poddać pełnej analizie kosztów i korzyści 
ze względu na interesy konsumentów, jak 
przewidziano w dyrektywach 2009/72/WE 
i 2009/73/WE dotyczących rynków energii 
elektrycznej i gazu ziemnego. Przy 
ustalaniu minimalnych funkcji liczników 
oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku państwa członkowskie 
dopilnowują, aby cele w zakresie 
efektywności energetycznej oraz korzyści 
osiągane przez odbiorców końcowych były 
w pełni uwzględniane przy ustalaniu 
minimalnych funkcji liczników oraz 
zobowiązań nakładanych na uczestników 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 200
Richard Seeber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, powinny one dopilnować, 
aby cele w zakresie efektywności 
energetycznej oraz korzyści osiągane przez 
odbiorców końcowych były w pełni 
uwzględniane przy ustalaniu minimalnych 
funkcji liczników oraz zobowiązań 
nakładanych na uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 201
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników powinni dopilnować, aby licznik 
był w stanie dokonać rozliczeń z 
uwzględnieniem energii elektrycznej 
wytwarzanej w pomieszczeniach odbiorcy 
końcowego i wysyłanej do sieci. Państwa 
członkowskie powinny zagwarantować, że 
jeżeli odbiorcy końcowi zwrócą się z takim 



AM\882705PL.doc 7/141 PE475.852v02-00

PL

pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

wnioskiem, dane pomiarowe dotyczące ich 
produkcji lub zużycia energii w czasie 
rzeczywistym będą udostępniane stronie 
trzeciej działającej w imieniu odbiorcy 
końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu, 
jeżeli poprawiają one efektywność 
energetyczną gospodarstw domowych. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

Or. fi
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Poprawka 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub ze źródła 
indywidualnego na wejściu do budynku 
lub odpowiednio na zasileniu kotła
instaluje się ciepłomierz. W budynkach 
wielorodzinnych instaluje się także 
indywidualne liczniki zużycia ciepła w 
celu dokonania pomiaru zużycia ciepła lub 
chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła stosuje 
się indywidualne podzielniki kosztów 
ciepła zgodnie ze specyfikacjami w 
załączniku VI (pkt 1.2), z wyjątkiem 
sytuacji w których nie będzie to efektywne 
ekonomicznie.

Or. pl

Poprawka 204
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
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także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
lub indywidualne podzielniki kosztów 
ciepła zgodnie ze specyfikacjami w 
załączniku VI (pkt 1.2) w celu dokonania 
pomiaru zużycia ciepła lub chłodzenia w 
każdym mieszkaniu. Koszty użycia tych 
urządzeń nie mogą przewyższać 
planowanej oszczędności energii, która 
ma zostać uzyskana przy ich pomocy.

Or. de

Poprawka 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, 
gdy są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku 
VI (pkt 1.2).

Państwa członkowskie dopilnowują, by w
przypadku budynków składających się z 
kilku modułów (mieszkalnych i 
komercyjnych), do których dostarcza się 
ciepło i ciepłą wodę użytkową z systemów 
centralnych, dokonywano odrębnych 
pomiarów dla każdego modułu; państwa 
członkowskie wprowadzają w odniesieniu 
do takich budynków zasady dotyczące 
podziału kosztów za ciepło i wodę 
użytkową w oparciu o roczne zużycie.
Dopuszcza się wyjątki od tej zasady, gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników
bądź podział kosztów w oparciu o zużycie 
nie są wykonalne z przyczyn technicznych 
bądź ekonomicznych, jak np. w przypadku 
budynków wysokosprawnych. 
Opomiarowanie chłodzenia jest 
fakultatywne.

Or. en
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Poprawka 206
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku powinno się zainstalować
ciepłomierz. W budynkach 
wielorodzinnych powinno się instalować
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze powinno się stosować
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków,
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 207
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają Państwa członkowskie powinny 
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zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

wprowadzić zasady dotyczące podziału 
kosztów związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 208
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
nie później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., 
że rozliczenia są dokładne oraz oparte są 
na rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
należy udostępniać odpowiednie 



PE475.852v02-00 12/141 AM\882705PL.doc

PL

pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

informacje pozwalające na całościowe 
zapoznanie się z bieżącymi kosztami 
energii, zgodnie z załącznikiem VI (pkt 
2.2).

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 209
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, aby odbiorcom końcowym 
zaoferowano wybór dotyczący 
otrzymywania rachunków w wersji 
elektronicznej lub papierowej, a także 
umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.
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Poprawka 210
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić wymóg, zgodnie z którym na 
wniosek odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości będą udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 211
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, należy przekazywać
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby zmienić zużycie energii, konsumenci muszą być w stanie zrozumieć otrzymywane 
rachunki za jej zużycie. Dlatego też należy wymagać od krajowych organów regulacyjnych 
sprawdzania, czy konsumenci są w stanie zrozumieć swoje rachunki. Dzięki 
ogólnodostępności tych informacji konsumenci będą mogli wybrać te przedsiębiorstwa, które 
oferują sprawdzone rozwiązania.

Poprawka 213
Miroslav Ouzký

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, 
jeśli w analizie kosztów i korzyści zostanie 
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wykazane, iż koszty instalacji 
indywidualnych liczników przewyższają 
korzyści, jakie końcowy użytkownik 
mógłby czerpać z potencjalnych 
oszczędności.
Jeśli ocena ekonomiczna 
rozpowszechnienia inteligentnych 
liczników zgodnie z dyrektywą 
2009/72/WE wypadnie pozytywnie, 
postanowienia dotyczące ram czasowych 
określone w ust. 2 nie mają zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne biorą już udział w działaniach na rzecz rozpowszechnienia 
inteligentnych liczników zgodnie z ramami czasowymi określonymi w dyrektywie 2009/72/WE 
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, gdzie określono, że do 
2020 r. inteligentne liczniki należy zainstalować u 80% konsumentów zweryfikowanych 
pozytywnie poprzez analizę kosztów i korzyści. Nowa dyrektywa nie powinna zaburzać 
trwających planów inwestycyjnych. Jednocześnie nie należy zmuszać przedsiębiorstw 
dystrybucyjnych do przyjmowania rozwiązań, które z ekonomicznego punktu widzenia nie są 
realistyczne.

Poprawka 214
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kary skreślony
Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, 
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a następnie bezzwłocznie powiadamiają ją 
o wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 215
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6–8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6–8, a także
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Wysokość kar nie może 
być ani zryczałtowana, ani w pełni zależna 
od winy. W poszczególnych przypadkach 
należy dokładnie rozważyć, jakie wysiłki 
podjęły na przykład przedsiębiorstwa 
energetyczne w celu osiągnięcia 
określonych celów, a także powody, dla 
których nie udało się osiągnąć tych celów. 
Najpóźniej do dnia [12 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy] 
państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. de
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Poprawka 216
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić odpowiednią, rozsądną i 
działającą odstraszająco grzywnę 
administracyjną, aby zagwarantować 
wykonanie art. 6–8 niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 217
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich ulega zmniejszeniu, nie zapewniając 
jednocześnie osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy
ulegnie zmianie, aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim 
swobody wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

W każdym z krajowych planów określa 
się:
a) krajowe cele rozwoju kogeneracji na 
rok 2020 oraz wynikające z nich cele 
pośrednie;
b) obszary promowania ogrzewania 
lokalnego, w odniesieniu do których w 
wyniku analizy kosztów i korzyści 
stwierdzono istnienie potencjału 
kogeneracji;
c) informacje określone w załączniku VII;
d) plany powinny opierać się na 
całościowej analizie kosztów i korzyści dla 
każdego z planowanych przedsięwzięć, z 
uwzględnieniem istniejącego poziomu 
popytu na ciepło oraz oceny różnych 
profili zużycia (np. przemysłowego, 
mieszkalnego bądź usługowego). Ponadto 
należy rozważyć różne rodzaje kogeneracji 
(mikrokogeneracja, kogeneracja na 
własny użytek itd.) w oparciu o 
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indywidualne cechy wzorców krajowego 
popytu i zużycia;
e) plany są aktualizowane oraz zgłaszane 
Komisji co pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Uzasadnienie

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

którego można będzie skuteczniej 
poszukiwać wysokosprawnej kogeneracji i 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia oraz rozwijać je; i 
zawiadamiają o tym planie Komisję. Plany 
są aktualizowane oraz zgłaszane Komisji 
co pięć lat.

Or. fi

Poprawka 220
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia 1 stycznia 2016 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. pl

Poprawka 222
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie analizują potencjał 
zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Analizy są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek uwzględniania krajowych planów w zakresie ogrzewania i chłodzenia w planach 
zagospodarowania przestrzennego, planach użytkowania terenu i w planach zabudowy 
stanowi ogromne obciążenie administracyjne oraz ogranicza elastyczność decydentów na 
szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 223
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Or. de

Poprawka 224
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Mając na uwadze ocenę wspomnianą 
w ust. 1, państwa członkowskie 
przeprowadzają analizę kosztów i korzyści, 
której zakres obejmuje ich terytorium, 
uwzględniającą warunki klimatyczne, 
wykonalność ekonomiczną bądź warunki 
techniczne, dzięki którym można będzie 
określić najbardziej opłacalne 
rozwiązania, umożliwiające realizację 
wymogów w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia oraz ułatwić ich wdrażanie.

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowe plany na rzecz rozwoju określone we wniosku dotyczącym dyrektywy powinny 
zawierać analizę kosztów i korzyści zapewniającą trwały rozwój poprzez rozważne 
planowanie potrzeb w zakresie energii cieplnej.

Poprawka 225
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Na podstawie ocen wspomnianych w 
ust. 1 i 1a państwa członkowskie 
podejmują niezbędne działania na rzecz 
rozbudowy efektywnej infrastruktury 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia w celu ich dostosowania do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 8. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła w przypadku 
ciepła wytwarzanego w instalacjach 
energetycznego spalania.

Or. en

Poprawka 226
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl
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Poprawka 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
podczas projektowania nowych instalacji 
elektrociepłowniczych o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. fi

Poprawka 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

3. Państwa członkowskie dopilnowują w 
przypadku obszarów wspierania z 
potencjałem kogeneracji określonym w 
ust. 2, aby wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Or. en

Poprawka 230
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
trakcie planowania nowych instalacji 
elektrociepłowniczych o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW przeprowadzano badania w zakresie 
wykonalności technicznej i ekonomicznej 
wprowadzenia w elektrowniach 
wyposażenia umożliwiającego 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji.

Or. en

Poprawka 231
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW, jeśli jest to wykonalne pod względem 
technicznym, społeczno-ekonomicznym i 
komercyjnym, posiadały wyposażenie 
umożliwiające odzyskiwanie ciepła 
odpadowego przy użyciu wysokosprawnej 
jednostki kogeneracji.
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
podczas podejmowania decyzji w sprawie 
lokalizacji instalacji 
elektrociepłowniczych brano pod uwagę 
między innymi kryterium dostępności 
punktów zapotrzebowania na ciepło.

Or. en
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Uzasadnienie

W tej poprawce wyjaśnia się, że należy wdrażać tylko przedsięwzięcia rozsądne pod 
względem ekonomicznym i technicznym. Również przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji 
instalacji należy uwzględnić punkty zapotrzebowania na ciepło, choć nie powinno być to 
jedynym kryterium. Państwa członkowskie muszą również wziąć pod uwagę inne kryteria, 
takie jak bezpieczeństwo w przypadku elektrowni jądrowych, lokalizacja gazociągu w 
przypadku elektrowni gazowej itp.

Poprawka 232
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
wszystkie nowe instalacje 
elektrociepłownicze o całkowitej mocy 
ciepła doprowadzonego większej niż 20 
MW, z wyłączeniem instalacji jądrowych:

Or. en

Uzasadnienie

W zasadach odstępstwa należy uwzględnić specyfikę elektrowni jądrowych, które działają 
przy wysokim współczynniku obciążenia. Ze względu na współczynnik obciążenia oraz 
ograniczone zapotrzebowanie na ciepło związane z profilami demograficznymi nie mogą one 
uzyskać odpowiedniej proporcji ciepła do wytwarzania energii elektrycznej niezbędnej do 
sprostania wymogom wysokosprawnej kogeneracji określonej w ustępach 3 i 6. Z wymogów 
tych należy w pełni wyłączyć wszelkie instalacje jądrowe, ponieważ już wcześniej nie 
spełniały one wymogów związanych z wysokosprawną kogeneracją.

Poprawka 233
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 

skreślona
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użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

Or. en

Poprawka 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – liter a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, oraz

a) posiadały wyposażenie umożliwiające 
odzyskiwanie ciepła odpadowego przy 
użyciu wysokosprawnej jednostki 
kogeneracji, lub

Or. pl

Poprawka 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) badano opłacalność ekonomiczną i 
wykonalność techniczną ich budowy;

Or. fi

Poprawka 236
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)



PE475.852v02-00 30/141 AM\882705PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło.

skreślona

Or. en

Poprawka 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) były zlokalizowane w miejscu, w którym 
ciepło odpadowe może być wykorzystane 
w punktach zapotrzebowania na ciepło.

b) dokładano starań, by zlokalizować je w 
miejscu, w którym ciepło odpadowe może 
być wykorzystane w punktach 
zapotrzebowania na ciepło.

Or. fi

Poprawka 238
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
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celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem
VIII.

celów kogeneracji zgodnie z oceną, o 
której mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
przepisy pierwszego akapitu.

Or. fi

Poprawka 240
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń określone w art. 7 
dyrektywy 2009/72/WE, lub równoważne 
kryteria dopuszczenia, w celu 
dopilnowania, aby wypełnione zostały 
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przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego obciążenia cieplnego do 
celów kogeneracji zgodnie z załącznikiem 
VIII.

przepisy pierwszego akapitu. Państwa 
członkowskie dopilnowują w 
szczególności, aby lokalizacja nowych 
instalacji uwzględniała dostępność 
odpowiedniego dodatkowego obciążenia 
cieplnego do celów kogeneracji zgodnie z 
załącznikiem VIII.

Or. pl

Poprawka 241
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą uwzględnić 
w kryteriach udzielania zezwoleń lub w 
równoważnych kryteriach dopuszczenia 
warunki, na podstawie których z 
postanowień określonych w akapicie 
pierwszym wyłącza się poszczególne 
instalacje w sytuacji, gdy:
a) analiza kosztów i korzyści 
przeprowadzona dla poszczególnych 
instalacji wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycji w infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia; 
lub
b) wymóg określony w lit. b) w pierwszym 
akapicie, związany z lokalizacją instalacji, 
nie może być spełniony w związku z 
potrzebą zlokalizowania instalacji w 
pobliżu składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE.

Or. en
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Poprawka 242
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wspomnianych warunkach 
wyłączenia w terminie do dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. en

Poprawka 243
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE; lub
c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
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elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wspomnianych warunkach 
wyłączenia w terminie do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 244
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 3, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracji muszą być rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, 
gdy nie są one rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej odpowiednie mogą być 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej, przy czym należy zachować środki 
finansowe, dzięki którym można będzie skorzystać z innych działań na rzecz efektywności 
energetycznej.

Poprawka 245
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dążąc do tego, by wdrażane były tylko 
przedsięwzięcia z potencjałem 
technicznym oraz przynoszące korzyści 
społeczno-gospodarcze i handlowo-
gospodarcze, państwa członkowskie 
określają warunki wyłączenia z przepisów 
ust. 3, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej wyjaśnia się, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do 
określenia wspólnych warunków wyłączenia z obowiązku kogeneracji, dzięki czemu nie będzie 
się realizować przedsięwzięć nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów 
technicznych.

Poprawka 246
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 3, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce wyjaśnia się, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do 
określenia wspólnych warunków wyłączenia z obowiązku kogeneracji, jeśli nie są spełnione 
wymogi określone w lit. a), b) i c) oraz w tym ustępie. Zapis ten ma służyć temu, by nie 
wdrażano przedsięwzięć nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów technicznych.

Poprawka 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fi

Poprawka 248
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej wyjaśnia się, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do 
określenia wspólnych warunków wyłączenia z obowiązku kogeneracji, dzięki czemu nie będzie 
się realizować przedsięwzięć nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów 
technicznych.

Poprawka 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fi

Poprawka 250
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej wyjaśnia się, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do 
określenia wspólnych warunków wyłączenia z obowiązku kogeneracji, dzięki czemu nie będzie 
się realizować przedsięwzięć nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów 
technicznych.

Poprawka 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fi

Poprawka 252
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej wyjaśnia się, że państwa członkowskie powinny być zobowiązane do 
określenia wspólnych warunków wyłączenia z obowiązku kogeneracji, dzięki czemu nie będzie 
się realizować przedsięwzięć nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów 
technicznych.
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Poprawka 253
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracji muszą być rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, 
gdy nie są one rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej odpowiednie mogą być 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej, przy czym należy zachować środki 
finansowe, dzięki którym można będzie skorzystać z innych działań na rzecz efektywności 
energetycznej.

Poprawka 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwalania na zastosowanie nie tylko 
kogeneracji, lecz także wysokosprawnych nowych elektrowni gazowych lub węglowych – ze 
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względów ekonomicznych oraz w celu zapewnienia stabilności sieci. W tym celu nie wystarcza 
odstępstwo przewidziane w projekcie dyrektywy, które to odstępstwo obejmuje zastrzeżenie 
Komisji do kontroli.

Poprawka 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

Or. fi

Poprawka 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2016 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 



AM\882705PL.doc 41/141 PE475.852v02-00

PL

członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

czasu zatwierdzenia przez Komisję 
zmienionych warunków.

Or. pl

Poprawka 257
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi były 
dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także 
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
efektywne wytwarzanie energii, jej 
dystrybucja i wykorzystanie zostały 
uwzględnione w krajowych aktach 
wykonawczych w sprawie planowania 
przestrzennego miast i wsi.

Or. fi
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Poprawka 259
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także aby 
odpowiednio uwzględniały krajowe plany 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia, o 
których mowa w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek uwzględniania krajowych planów w zakresie ogrzewania i chłodzenia w planach 
zagospodarowania przestrzennego, planach użytkowania terenu i w planach zabudowy 
stanowi ogromne obciążenie administracyjne oraz ogranicza elastyczność decydentów na 
szczeblu regionalnym i lokalnym.

Poprawka 260
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
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eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji.

Or. en

Poprawka 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że badania wykazały, że 
jest to opłacalne ekonomicznie oraz że
instalacja jest zlokalizowana w miejscu, w 
którym ciepło odpadowe może być 
wykorzystane.

Or. fi
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Poprawka 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

6. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
w obszarach wspierania z potencjałem 
kogeneracji określonych zgodnie z ust. 2, 
w każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
wykonalność techniczna i ekonomiczna 
przekształcenia w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek preferencyjny
w nowym lub zaktualizowanym 
pozwoleniu lub licencji, pod warunkiem, 
że instalacja jest zlokalizowana w miejscu, 
w którym istnieje wystarczające i stabilne 
w perspektywie długoterminowej 
zapotrzebowanie na ciepło. Wyposażenie 
instalacji wytwórczych energii 
elektrycznej w obiekty do wychwytywania i
składowania dwutlenku węgla nie jest 
uważane za renowację do celów 
niniejszych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
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promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 263
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że tego typu 
przedsięwzięcie z wysokosprawną 
kogeneracją jest wykonalne pod względem 
technicznym, społeczno-ekonomicznym i 
komercyjnym.

Or. en

Poprawka 264
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
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instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW, z 
wyłączeniem instalacji jądrowych, jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

Or. en

Uzasadnienie

W zasadach odstępstwa należy uwzględnić specyfikę elektrowni jądrowych, które działają 
przy wysokim współczynniku obciążenia. Ze względu na współczynnik obciążenia oraz 
ograniczone zapotrzebowanie na ciepło związane z profilami demograficznymi nie mogą one 
uzyskać odpowiedniej proporcji ciepła do wytwarzania energii elektrycznej niezbędnej do 
sprostania wymogom wysokosprawnej kogeneracji określonej w ustępach 3 i 6. Z wymogów 
tych należy w pełni wyłączyć wszelkie instalacje jądrowe, ponieważ już wcześniej nie 
spełniały one wymogów związanych z wysokosprawną kogeneracją.

Poprawka 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 
każdym przypadku, gdy istniejąca 
instalacja wytwórcza energii elektrycznej o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego większej niż 20 MW jest 
poddawana istotnej renowacji, lub gdy 
zgodnie z art. 21 dyrektywy 2010/75/WE 
jej pozwolenie jest aktualizowane, 
przekształcenie w celu umożliwienia jej 
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eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
jest ustalone jako warunek w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji, 
pod warunkiem, że instalacja jest 
zlokalizowana w miejscu, w którym ciepło 
odpadowe może być wykorzystane w 
punktach zapotrzebowania na ciepło 
zgodnie z pkt 1 załącznika VIII.

eksploatacji w charakterze 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej 
musi być wzięte pod uwagę, na podstawie 
analizy efektywności ekonomicznej i jej 
wykorzystania w nowym lub 
zaktualizowanym pozwoleniu lub licencji.

Or. pl

Poprawka 266
Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wyposażenie instalacji wytwórczych 
energii elektrycznej w obiekty do 
wychwytywania i składowania dwutlenku 
węgla nie jest uważane za renowację do 
celów niniejszych przepisów.

skreślony

Or. de

Poprawka 267
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą uwzględnić 
w kryteriach zezwoleń bądź w kryteriach 
dopuszczenia warunki zwolnienia
poszczególnych instalacji z przepisów 
pierwszego akapitu, jeśli analiza kosztów i 
korzyści wykazuje, że koszty przewyższają 
korzyści w porównaniu z pełnymi 
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kosztami cyklu użytkowania, w tym 
inwestycji w infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 268
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wspomnianych warunkach 
wyłączenia w terminie do dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. en

Poprawka 269
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
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dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wspomnianych warunkach 
wyłączenia w terminie do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 270
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 6, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracji muszą być rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, 
gdy nie są one rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej odpowiednie mogą być 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej, przy czym należy zachować środki 
finansowe, dzięki którym można będzie skorzystać z innych działań na rzecz efektywności 
energetycznej.

Poprawka 271
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dążąc do tego, by wdrażane były tylko 
przedsięwzięcia z potencjałem 
technicznym oraz przynoszące korzyści 
społeczno-gospodarcze i handlowo-
gospodarcze, państwa członkowskie 
określają warunki wyłączenia z przepisów 
ust. 6, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprawki do art. 10 ust. 7 w niniejszej poprawce wyjaśnia się, że 
państwa członkowskie powinny być zobowiązane do określenia wspólnych warunków 
wyłączenia z obowiązku kogeneracji, dzięki czemu nie będzie się realizować przedsięwzięć 
nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów technicznych.

Poprawka 272
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów ust. 6, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku poprawki do art. 10 ust. 7 w niniejszej poprawce wyjaśnia się, że 
państwa członkowskie powinny być zobowiązane do określenia wspólnych warunków 
wyłączenia z obowiązku kogeneracji, jeśli nie są spełnione wymogi określone w lit. a) i b) do 
niniejszego ustępu. Zapis ten ma służyć temu, by nie wdrażano przedsięwzięć 
nieekonomicznych bądź nierozsądnych ze względów technicznych.

Poprawka 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fi

Poprawka 274
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracji muszą być rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, 
gdy nie są one rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej odpowiednie mogą być 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej, przy czym należy zachować środki 
finansowe, dzięki którym można będzie skorzystać z innych działań na rzecz efektywności 
energetycznej.
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Poprawka 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2016 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu zatwierdzenia przez Komisję 
zmienionych warunków.

Or. pl

Poprawka 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fi
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Poprawka 277
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe.

Państwa członkowskie przyjmują kryteria 
udzielania zezwoleń lub równoważne 
kryteria dopuszczenia w celu 
dopilnowania, aby instalacje przemysłowe 
o całkowitej mocy ciepła doprowadzonego 
większej niż 20 MW wytwarzające ciepło 
odpadowe, które są budowane lub 
poddawane istotnej renowacji po [dniu 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
wychwytywały i wykorzystywały swoje 
ciepło odpadowe, jeśli takie 
przedsięwzięcie oceni się jako wykonalne 
pod względem komercyjnym i 
technicznym.

Or. en

Uzasadnienie

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Poprawka 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
jeśli jest to racjonalne z punktu widzenia 
opłacalności ekonomicznej. Mogą one 
zobowiązywać wspomniane instalacje do 
ponoszenia opłat za podłączenie oraz 
kosztów rozbudowy sieci lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w celu przesłania 
ich ciepła do odbiorców.

Or. fi

Poprawka 279
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Zapewniają one, że opłaty za podłączenie 
oraz koszty rozbudowy sieci lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w celu przesłania 
ich ciepła do odbiorców są sprawiedliwie 
rozdzielone pomiędzy zainteresowane 
podmioty.

Or. en

Uzasadnienie

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
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amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Poprawka 280
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy z uwzględnieniem 
zarządzania technicznego siecią lokalnego 
ogrzewania oraz jej równowagi 
ekonomicznej w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
przesłania ich ciepła do odbiorców.

Or. en

Poprawka 281
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia. 
Mogą one zobowiązywać wspomniane 
instalacje do ponoszenia opłat za 
podłączenie oraz kosztów rozbudowy sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 

Państwa członkowskie ustanawiają 
mechanizmy w celu zapewnienia 
podłączenia wspomnianych instalacji do 
sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, o 
ile istnieje zapotrzebowanie na ciepło lub 
chłód w tych sieciach. Mogą one 
zobowiązywać wspomniane instalacje do 
ponoszenia opłat za podłączenie oraz 



PE475.852v02-00 56/141 AM\882705PL.doc

PL

przesłania ich ciepła do odbiorców. kosztów rozbudowy sieci lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia w celu przesłania 
ich ciepła do odbiorców.

Or. pl

Poprawka 282
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów zawartych
w pierwszym akapicie, gdy:

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w 
kryteriach zezwoleń bądź równoważnych 
kryteriach dopuszczenia warunki 
zwolnienia poszczególnych instalacji z 
przepisów zawartych w pierwszym 
akapicie, gdy analiza kosztów i korzyści 
wykazuje, że koszty przewyższają korzyści 
w porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycjami w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 283
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów zawartych 
w pierwszym akapicie, gdy:

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów zawartych w 
pierwszym akapicie, gdy:

Or. en
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Uzasadnienie

Instalacje kogeneracji muszą być rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, 
gdy nie są one rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej odpowiednie mogą być 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej, przy czym należy zachować środki 
finansowe, dzięki którym można będzie skorzystać z innych działań na rzecz efektywności 
energetycznej.

Poprawka 284
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów zawartych 
w pierwszym akapicie, gdy:

Państwa członkowskie określają warunki 
wyłączenia z przepisów zawartych w 
pierwszym akapicie, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Poprawka 285
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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zostały spełnione, lub

Or. en

Poprawka 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. fi

Poprawka 287
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Poprawka 288
Karl-Heinz Florenz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Instalacje kogeneracji muszą być rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia. W przypadku, 
gdy nie są one rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, bardziej odpowiednie mogą być 
inne działania na rzecz efektywności energetycznej, przy czym należy zachować środki 
finansowe, dzięki którym można będzie skorzystać z innych działań na rzecz efektywności 
energetycznej.

Poprawka 289
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. en
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Poprawka 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2016 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu zatwierdzenia przez Komisję 
zmienionych warunków.

Or. pl

Poprawka 291
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię w oparciu o 
załącznik VIII do celów analizy kosztów i 
korzyści, której zakres obejmuje całe 
terytorium państwa członkowskiego i o 
której mowa w ust. 1a, oraz analizę 
kosztów i korzyści dla poszczególnych 
instalacji określonych w ust. 3, 6 i 8.

Or. en
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Poprawka 292
Pavel Poc

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).
Metodologię przygotowuje się w 
porozumieniu ze stronami 
zainteresowanymi. Uwzględnia ona 
zarówno perspektywę społeczno-
ekonomiczną, jak i handlowo-finansową.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dołożyć starań, by przedsięwzięcia kogeneracji były nie tylko rozsądne pod względem 
społeczno-ekonomicznym, ale i dawały dobre perspektywy biznesowe zainteresowanym 
inwestorom. Kogeneracja nie powinna być celem samym w sobie. Metodologia analizy 
kosztów i korzyści powinna uwzględniać te perspektywy i należałoby ją przygotować przy 
udziale branży inwestorów.

Poprawka 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, przeglądu zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności określonych w 
decyzji Komisji [numer decyzji] na 
podstawie decyzji 2004/8/WE, po raz 
pierwszy w terminie do dnia 1 stycznia 

Z uwagi na rozwój technologii i 
innowacje Komisja jest uprawniona do 
dokonania, w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności określonych w 
decyzji Komisji [numer decyzji] na 
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2015 r., a następnie co dziesięć lat. podstawie decyzji 2004/8/WE, po raz 
pierwszy w terminie do dnia 1 stycznia 
2015 r., a następnie co dziesięć lat.

Or. fi

Poprawka 294
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszelkie dostępne wsparcie dla 
kogeneracji było uzależnione od energii 
elektrycznej wytwarzanej i pochodzącej z 
wysokosprawnej kogeneracji oraz od 
ciepła odpadowego efektywnie 
wykorzystywanego w celu osiągnięcia 
oszczędności energii pierwotnej. Nie 
rozróżniają one między energią elektryczną 
zużywaną na miejscu a energią elektryczną 
wysyłaną do sieci. Społeczne poparcie dla 
kogeneracji oraz wytwarzania i sieci 
lokalnego ogrzewania podlega w 
stosownych przypadkach zasadom 
dotyczącym pomocy państwa.

11. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszelkie dostępne wsparcie dla 
kogeneracji było uzależnione od energii 
elektrycznej wytwarzanej i pochodzącej z 
wysokosprawnej kogeneracji oraz od 
ciepła odpadowego efektywnie 
wykorzystywanego w celu osiągnięcia 
oszczędności energii pierwotnej. Nie 
rozróżniają one między energią elektryczną 
zużywaną na miejscu a energią elektryczną 
wysyłaną do sieci. Społeczne poparcie dla 
kogeneracji oraz wytwarzania i sieci 
lokalnego ogrzewania podlega w 
stosownych przypadkach zasadom 
dotyczącym pomocy państwa.

W przypadku przedsięwzięć w zakresie 
wykorzystywania biomasy efekt 
zastosowania wysokosprawnego wsparcia 
i innych zachęt w zakresie
wykorzystywania biomasy może zostać 
skumulowany. Z drugiej strony inwestycje 
w wytwarzanie energii na własny użytek 
lub w sposób zdecentralizowany nie będą 
otrzymywały wsparcia, jeśli będą się one 
wiązały z odłączeniem od sprawnej sieci 
lokalnego ogrzewania.

Or. en



AM\882705PL.doc 63/141 PE475.852v02-00

PL

Poprawka 295
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa 
członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
19 ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 296
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW na ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Or. it

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym dyrektywy błędnie porównuje się sektor rafinacji z sektorem 
wytwarzania energii elektrycznej, co jest całkowicie niedopuszczalne.

Poprawka 297
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW. Wykaz ten jest aktualizowany co 
trzy lata. Roczne dane dotyczące instalacji, 
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ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

zawarte we wspomnianych wykazach, 
udostępnia się Komisji na żądanie. 
Państwa członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 19 
ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

Or. en

Poprawka 298
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by w ramach systemu zarządzania energią 
wprowadzano zasoby po stronie popytu, 
takie jak działania podejmowane w 
odpowiedzi na popyt.

Or. en

Poprawka 299
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie podejmują 
działania, by dystrybutorzy energii w 
pierwszej kolejności dystrybuowali energię
ze źródeł odnawialnych zdefiniowaną w 
art. 2 ust. 6 dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en
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Poprawka 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zagwarantować możliwość uwzględnienia 
w systemach i taryfach aspektu 
społecznego w odniesieniu do przesyłu i 
dystrybucji energii sieciowej, pod 
warunkiem, że jakikolwiek negatywny 
wpływ tych elementów na system przesyłu 
i dystrybucji energii będzie sprowadzony 
do niezbędnego minimum i że wpływ ten 
nie jest nieproporcjonalny do osiąganego 
celu społecznego.

skreślony

Or. pl

Poprawka 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii.
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energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

Or. pl

Poprawka 302
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 303
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 

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

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

Or. en

Poprawka 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Ponadto państwa członkowskie mogą 
ustanowić zapisy dotyczące trwałych i 
długoterminowych taryf gwarantowanych, 
w razie potrzeby na zasadzie 
zmniejszającej się skali, w przypadku 
energii elektrycznej wytwarzanej przez 
jednostki mikrokogeneracji i kogeneracji 
na małą skalę.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 305
Peter Liese
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by krajowe organy regulacyjne w zakresie 
energii zachęcały do działań w odpowiedzi 
na popyt, udziału w niedyskryminacyjny 
sposób oraz dostarczania energii na 
poziomie lokalnym i regionalnym, a także 
na rezerwowych rynkach usług, jeśli 
będzie to konieczne poprzez zażądanie od 
krajowych organów regulacyjnych oraz 
operatorów systemu przesyłowego 
zdefiniowania specyfikacji technicznych 
związanych z udziałem w rynku 
energetycznym oraz rezerwowym rynku 
usług w oparciu o wymogi techniczne 
związane z tymi rynkami oraz zdolności do 
działań w odpowiedzi na popyt.
Specyfikacje dla udziału działań w 
odpowiedzi na popyt w rynku 
energetycznych i rezerwowym rynku usług 
obejmują rozsądne specyfikacje 
dotyczące:
a) minimalnej liczby kW zagregowanej 
wydajności potrzebnej, aby umożliwić 
udział,
b) metodologii pomiaru poziomu 
bazowego,
c) minimalnej liczby kW potrzebnej, aby 
umożliwić udział, na mierzone miejsce (w 
razie potrzeby),
d) czasu potrzebnego na uruchomienie 
działań w odpowiedzi na popyt, 
e) terminu uruchomienia działań w 
odpowiedzi na popyt,
f) czasu powiadomienia dla uruchomienia 
działań w odpowiedzi na popyt,
g) wymogów telemetrycznych,
h) wymogów w zakresie nakładania kar,
i) częstotliwości uruchamiania działań w 
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odpowiedzi na popyt,
j) przedziałów pomiędzy uruchomieniami,
k) czasu trwania przetargu,
l) możliwości zgłaszania ofert w zakresie 
wydajności pozytywnej lub negatywnej,
m) opłat za dostępność.
Potencjalne działania w odpowiedzi na 
popyt należy wziąć w pełni pod uwagę 
podczas wdrażania krajowego 
dostatecznego poziomu zdolności bądź 
innych działań związanych z 
bezpieczeństwem energetycznym. Państwa 
członkowskie, wdrażając plany 
dostatecznego poziomu zdolności, 
dopilnowują, aby uwzględniono w pełni 
potencjał wkładu ze strony działań w 
odpowiedzi na popyt.

Or. en

Uzasadnienie

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets. This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants. In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level. Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Poprawka 306
Peter Liese

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Państwa członkowskie przyjmują plan 
działań w zakresie reagowania na popyt 
na rzecz promowania i stosowania działań 
w odpowiedzi na popyt w kontekście 
przyszłych planów działań dotyczących 
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wdrażania inteligentnych sieci. Plan ten 
powinien obejmować wdrażanie 
stosownych specyfikacji technicznych 
umożliwiających udział zagregowanych 
działań w odpowiedzi na popyt w rynku 
energetycznym i w rezerwowym rynku 
usług. Państwa członkowskie sporządzają 
sprawozdanie dla Komisji do dnia 31 
grudnia 2013 r., a potem w odstępach 
dwuletnich, w sprawie działań 
wdrożonych na rzecz wypełnienia celów 
określonych w niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 308
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.
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Poprawka 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 310
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 311
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Informacje i szkolenia
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych były 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
konsumentów, przedsiębiorców 
budowlanych, architektów, inżynierów, 
audytorów środowiskowych i instalatorów 
elementów budowlanych, jak zostało to 
określone w dyrektywie 2010/31/UE. 
Dopilnowują one, aby banki i inne 
instytucje finansowe były informowane o 
możliwościach udziału – w tym poprzez 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych – w finansowaniu środków na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie warunki i zachęty dla 
podmiotów rynkowych, aby mogły one 
dostarczać odbiorcom energii 
odpowiednie i ukierunkowane informacje 
oraz porady na temat efektywności 
energetycznej.
3. Państwa członkowskie dopilnowują,
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aby dane z systemów inteligentnych 
liczników stanowiły szczegółową podstawę 
do udzielania porad.
4. Państwa członkowskie przy udziale 
zainteresowanych stron, w tym władz 
lokalnych i regionalnych, opracowują 
odpowiednie programy informacyjne, 
programy zwiększania świadomości i 
programy szkoleniowe, aby informować 
obywateli o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z przyjęciem 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej
5. Komisja zapewnia wymianę i szerokie 
rozpowszechnianie informacji o 
najlepszych praktykach w dziedzinie 
oszczędności energii w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 312
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Informacje i szkolenia
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych były 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym 
konsumentów, przedsiębiorców 
budowlanych, architektów, inżynierów, 
audytorów środowiskowych i instalatorów 
elementów budowlanych, jak zostało to 
określone w dyrektywie 2010/31/UE. 
Dopilnowują one, aby banki i inne 
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instytucje finansowe były informowane o 
możliwościach udziału – w tym poprzez 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych – w finansowaniu środków na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej. 
Państwa członkowskie najpóźniej rok po 
wejściu w życie tych przepisów 
przedstawiają Komisji plan inicjatyw, 
które mają zamiar podjąć, dostępności 
informacji o dostępnych mechanizmach 
efektywności energetycznej oraz ramy 
finansowe i prawne.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie warunki i zachęty dla 
podmiotów rynkowych, aby mogły one 
dostarczać odbiorcom energii 
odpowiednie i ukierunkowane informacje 
oraz porady na temat efektywności 
energetycznej.
3. Państwa członkowskie przy udziale 
zainteresowanych stron, w tym władz 
lokalnych i regionalnych, opracowują 
odpowiednie programy informacyjne, 
programy zwiększania świadomości i 
programy szkoleniowe, aby informować 
obywateli o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z przyjęciem 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
4. Komisja zapewnia wymianę i szerokie 
rozpowszechnianie informacji o 
najlepszych praktykach w dziedzinie 
oszczędności energii w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje oraz szkolenia mają kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie nie powinny mieć możliwości unikania odpowiedzialności w tej dziedzinie. 
Ważne, by państwa członkowskie opracowały konkretne plany działań, które chcą podjąć, aby 
zrealizować swoje cele w zakresie efektywności energetycznej.
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Poprawka 313
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają rynek 
usług energetycznych oraz dostęp małych i 
średnich przedsiębiorstw do tego rynku 
poprzez:

Państwa członkowskie powinny wspierać
rynek usług energetycznych oraz dostęp 
małych i średnich przedsiębiorstw do tego 
rynku poprzez:

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 314
Oreste Rossi

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 315
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) monitorowanie wraz z Komisją 
działania rynku, mając na uwadze 
możliwe zakłócenia na rynku wywołane 
wprowadzeniem na rynek usług 
energetycznych przez dystrybutorów 
energii oraz przedsiębiorstwa zajmujące 
się detaliczną sprzedażą energii,

Or. en

Poprawka 316
Sabine Wils

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) finansowe wspieranie usług 
energetycznych na rzecz gospodarstw 
domowych o niskich dochodach.

Or. de

Poprawka 317
Peter Liese, Renate Sommer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 318
Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Państwa członkowskie powinny 
opracować odpowiednie programy 
wspierające, tak aby kosztami środków 
poprawy efektywności energetycznej 
budynków nie byli obarczani najemcy o 
niskich dochodach.

Or. de

Poprawka 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zostawić właścicielom budynków większy margines elastyczności w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących działań na rzecz efektywności energetycznej w ich 
budynkach.
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Poprawka 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) usunięcia cen regulowanych, które 
nie odzwierciedlają kosztów,

Or. en

Poprawka 321
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy ba) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 322
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę barier i działań, o których mowa 
w ust. 1, zgłasza się Komisji w pierwszym 

2. Ocenę barier i działań, o których mowa 
w ust. 1, należy zgłosić Komisji w 
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sprawozdaniu uzupełniającym, o którym 
mowa w art. 19 ust. 2.

pierwszym sprawozdaniu uzupełniającym, 
o którym mowa w art. 19 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 9.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

System wzajemnego uznawania oszczędności energii byłby obciążeniem administracyjnym i 
powodowałby znaczne koszty.

Poprawka 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Fundusze
1. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
Traktatu państwa członkowskie 
ustanawiają fundusz lub fundusze w celu 
subsydiowania realizacji programów i 
środków poprawy efektywności 
energetycznej oraz zapewniania pomocy 
technicznej. Takie środki mogą 
obejmować wspieranie audytu 
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energetycznego i instrumentów 
finansowych na rzecz oszczędności 
energii, wsparcie gruntownej renowacji 
budynków, zwłaszcza w przypadku 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach. W skład funduszy – obok 
innych źródeł – mogą wchodzić przychody 
pochodzące z aukcji przeprowadzanych w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji, subsydiowanie z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności i 
ewentualny wkład finansowy z tytułu 
obowiązkowych planów, o których mowa 
w art. 6 niniejszej dyrektywy.
2. Wykorzystywanie funduszy ma na celu 
przyciągnięcie inwestorów prywatnych do 
sektora efektywności energetycznej 
poprzez gwarancje udzielone na 
zabezpieczone pożyczki oraz inne 
mechanizmy inżynierii finansowej.
3. Kiedy z funduszy subsydiowane są 
środki na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, dostęp do funduszy będzie 
uzależniony od rzeczywistych osiągnięć w 
zakresie oszczędności energii lub poprawy 
efektywności energetycznej. Są one 
potwierdzane za pomocą odpowiednich 
środków, takich jak świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla 
budynków lub etykiety energetyczne dla 
produktów.
4. Z funduszy zapewnia się również pomoc 
techniczną dla stron trzecich, w tym 
konsumentów, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz innych inwestorów, 
aby w ten sposób wspierać penetrację 
rynku przez wysokiej jakości programy i 
działania z zakresu efektywności 
energetycznej.
5. Fundusze można przekazać agencjom 
dedykowanym lub programom, które będą 
pomagać w kierowaniu funduszy na 
odpowiednie przedsięwzięcia oraz 
wypełniać funkcje opisane w ust. 3 i 4.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby usunąć bariery, przez które na rynku nie przyjęły się działania z zakresu efektywności 
energetycznej, konieczne są udogodnienia w postaci pomocy finansowej oraz technicznej.

Poprawka 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 328
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 329
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. 
państwa członkowskie dostarczają Komisji 
krajowe plany w zakresie efektywności 
energetycznej, w których opisany jest 
sposób, w jaki zamierzają zrealizować 
krajowe cele w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Komisja ocenia te plany, może je 
odrzucić lub zaproponować do nich 
zmiany. Co dwa lata państwa 
członkowskie dostarczają Komisji 
sprawozdanie w sprawie wykonania ich 
krajowych planów dotyczących 
efektywności energetycznej. Sprawozdania 
należy uzupełnić o zaktualizowane 
szacunki spodziewanego całkowitego 
zużycia energii pierwotnej w roku 2020, 
jak również o szacunkowe poziomy 
zużycia energii pierwotnej w sektorach 
wskazanych w załączniku XIV (część 1).
Komisja przedstawia – nie później niż do 
dnia 30 września 2013 r.– wzór 
przedstawiający zalecany format 
sprawozdań uzupełniających. Wzór ten 
jest przyjmowany zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
Sprawozdania uzupełniające w każdym 
przypadku uwzględniają informacje 
określone w załączniku XIV. Przy 
sporządzaniu krajowych planów w 
zakresie efektywności energetycznej 
państwa członkowskie uwzględniają 
opłacalne środki w zakresie efektywności 
energetycznej oraz ryzyko związane z 
ucieczką emisji.
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Przy sporządzaniu krajowych planów 
działań w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie 
czuwają nad tym, by promować podejście 
systemowe, np. w przypadku oświetlenia 
na szczeblu krajowym zachęcają do 
stosowania dodatkowych możliwości 
oszczędności energii, wykraczając poza 
podejście skoncentrowane na jednym 
produkcie.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka opiera się na poprawce 15 zgłoszonej do projektu opinii. Ponadto 
wprowadza się tu podejście systemowe, umożliwiające znaczne oszczędności energii w 
przeciwieństwie do podejścia skoncentrowanego na jednym produkcie. W przypadku 
oświetlenia systemy sprawnego oświetlenia obejmują detektory, dostosowanie do światła 
dziennego oraz stosowanie skutecznych źródeł oświetlenia.

Poprawka 331
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

energii pierwotnej w roku 2020, jak 
również o szacunkowe poziomy zużycia 
energii pierwotnej w sektorach 
wskazanych w załączniku XIV (część 1).

Or. en

Poprawka 332
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Do dnia 30 kwietnia 2014 r. państwa 
członkowskie dostarczają Komisji krajowe 
plany w zakresie efektywności 
energetycznej, w których opisany jest 
sposób, w jaki zamierzają zrealizować 
krajowe cele w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Plany te obejmują środki wdrożone 
bądź zaplanowane na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej. Krajowe 
plany w zakresie efektywności 
energetycznej ocenia Komisja, przy czym 
może ona je odrzucić, jeśli środki 
ustanowione w planach nie są 
wystarczające, aby zrealizować krajowy 
cel w zakresie efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.
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Poprawka 333
Bogusław Sonik

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej dyrektywie należy bezpośrednio uwzględnić branże narażone na duże ryzyko 
ucieczki emisji. Jeśli państwa członkowskie zajmą się nimi na późniejszym etapie, cele w 
zakresie efektywności energetycznej należy wyznaczyć w sposób względny, wyrażony w 
produkcji w przeliczeniu na jednostkę.

Poprawka 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej dyrektywie należy bezpośrednio uwzględnić branże narażone na duże ryzyko 
ucieczki emisji. Jeśli państwa członkowskie zajmą się nimi na późniejszym etapie, cele w 
zakresie efektywności energetycznej należy wyznaczyć w sposób względny, wyrażony w 
produkcji w przeliczeniu na jednostkę.

Poprawka 335
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 336
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulegnie zmianie, 
aby osiągnąć cel przy jednoczesnym pozostawieniu państwom członkowskim swobody wyboru 
spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 337
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
instalacji podejmujących się spalania 
paliw o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy unikać nakładania się przepisów z zapisami w innych obowiązujących dyrektywach, 
mając na uwadze zapewnienie spójności między bieżącymi strategiami w zakresie energii i 
środowiska. Poza tym we wniosku dotyczącym dyrektywy błędnie porównuje się sektor 
rafinacji z sektorem wytwarzania energii elektrycznej, co jest całkowicie niedopuszczalne.

Poprawka 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
instalacji podejmujących się spalania 
paliw o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

skreślony

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

Or. it

Uzasadnienie

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
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Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Poprawka 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp – akapit pierwszy 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych
instalacji podejmujących się spalania paliw 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
instalacji podejmujących się spalania paliw 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, w terminie do dnia 31 
grudnia 2015 r., wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu lub 
uaktualnienia pozwoleń dla istniejących 
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instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Około 65% energii pierwotnej, która trafia do typowych elektrowni węglowych i jądrowych, 
ulatnia się jako ciepło odpadowe. Wyznaczenie minimalnych wymogów wydajności 
wytwarzania energii mogłoby stanowić szóstą część celu oszczędności 20% energii w 2020 r. 

Poprawka 340
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
instalacji podejmujących się spalania paliw 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
instalacji podejmujących się spalania paliw 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, uwzględniającą odpowiednie 
najlepsze dostępne techniki, opracowane 
zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE i 
dyrektywą 2008/1/WE. W przypadku gdy 
ocena ta stwierdza istotne rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej wspomnianych 
instalacji i poziomami związanymi ze 
stosowaniem odpowiednich najlepszych 
dostępnych technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.
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Or. en

Poprawka 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Poprawka 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%. In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Poprawka 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Nie później niż w okresie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja wydaje rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie, o którym 
mowa w art. 10 ust. 4 dyrektywy 
2003/87/WE, w celu uchylenia 
przydziałów w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, mając na 
uwadze przywrócenie niedostatku 
określonego w ocenie skutków, na 
podstawie której uzgodniono te przepisy, 
co pozwoli w rezultacie na realizację 
pierwotnego celu zapewnienia zachęt dla 
inwestycji w technologie niskoemisyjne i 
środki efektywności energetycznej, a 
następnie przedstawić akt ustawodawczy 
na rzecz usunięcia wspomnianych 
przydziałów.
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Or. en

Uzasadnienie

System handlu uprawnieniami do emisji jest zasadniczym instrumentem ograniczania emisji 
przemysłowych i promowania inwestycji w technologie niskoemisyjne, jednak z powodu 
nadwyżki przydziałów w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji nie doszło do 
stworzenia koniecznej zachęty dla inwestycji. Należy wycofać nadwyżkę przydziałów, tym 
samym tworząc ich niedostatek i przywracając mechanizm cenowy.

Poprawka 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Do końca 2013 r. Komisja przedstawia 
przepisy na rzecz zmiany od 2020 r. 
wynoszącego 1,74% wymogu rocznej 
liniowej redukcji do wartości 
wystarczającej, aby sprostać wymogom 
wynikającym z przyjętego celu redukcji 
emisji CO2 do 2050 r.

Or. en

Uzasadnienie

Z powodu nadwyżki przydziałów w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji nie 
doszło do stworzenia koniecznej zachęty dla inwestycji w technologie niskoemisyjne. Limit 
przydziałów należy ograniczyć w taki sposób, aby osiągnąć przyjęty cel redukcji emisji CO2 
do 2050 r., zważywszy, że system handlu uprawnieniami do emisji jest zasadniczym 
instrumentem na rzecz zmniejszania emisji. Istotne, by o takiej zmianie poinformować 
wcześniej sektor przemysłu i w ten sposób pozwolić mu zaplanować odpowiednio inwestycje.

Poprawka 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 347
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 348
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 349
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w razie konieczności,
wnioski dotyczące dodatkowych środków. 
Ocena jest również oparta na ocenie 
pierwszego sprawozdania rocznego, o 
którym mowa w ust. 1.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka lepiej odzwierciedla podstawę prawną i wnioski nadzwyczajnego szczytu 
energetycznego z 4 lutego 2011 r.

Poprawka 350
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmiany współczynnika oszczędności 
określonego w art. 6 ust. 1;

skreślona

Or. en

Poprawka 351
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmiany współczynnika oszczędności 
określonego w art. 6 ust. 1;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

(Patrz poprawka do art. 6 ust. 1).

Poprawka 352
Oreste Rossi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi wniosek 
ustawodawczy.

9. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi zalecenia.

Or. it

Poprawka 353
Kriton Arsenis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 10 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W odniesieniu do przydziałów 
uprawnień w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, które będą 
licytowane w okresie 2013-2020, Komisja 
proponuje, by znieść konieczną liczbę 
przydziałów i stworzyć tym samym zachętę 
do stosowania dodatkowych środków 
efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a  poprawki do dyrektywy 
2003/87/WE
W art. 9 dyrektywy 2003/87/WE po 
drugim ustępie dodaje się następujący 
ustęp:
„Począwszy od 2014 r., liniowy 
współczynnik redukcji wynosi 2,25%”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik -1 (nowy)
Krajowe cele w zakresie oszczędności 

energii
Państwa członkowskie

Zużycie energii pierwotnej w Mtoe
2007 r.
-20% w 2020 r.
Belgia
50,2
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40,2
Bułgaria
19,3
15,4
Czechy
43,6
34,9
Dania
20,2
16,2
Niemcy
314,9
251,9
Estonia
5,9
4,7
Irlandia
15,8
12,6
Grecja
32,6
26,1
Hiszpania
138,9
111,1
Francja
254,8
203,8
Włochy
173,3
138,6
Cypr
2,7
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2,2
Łotwa
4,7
3,8
Litwa
7,8
6,2
Luksemburg
4,6
3,7
Węgry
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Holandia
70,3
56,2
Austria
32,0
25,6
Polska
93,1
74,5
Portugalia
23,8
19,0
Rumunia
37,5
30,0
Słowenia
7,0
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5,6
Słowacja
16,8
13,4
Finlandia
36,2
29,0
Szwecja
48,1
38,5
Wielka Brytania
212,2
169,8
UE-27
1691,9
1353,5

Or. en

Poprawka 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik - I a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁACZNIK - I (nowy)

ZAŁĄCZNIK I
Krajowe cele w zakresie oszczędności energii
A. Krajowy cel w zakresie oszczędności 
energii w 2020 r. (dotyczy energii pierwotnej)

Minimalny cel w 
zakresie 
oszczędności energii 
- ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 2020 r. 
(w Mtoe) 

Minimalny cel w 
zakresie oszczędności 
energii - ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 2025 r. 
(w Mtoe) 

Minimalny cel w 
zakresie oszczędności 
energii -
ograniczenie zużycia 
energii pierwotnej w 
2030 r. (w Mtoe) 

Belgia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Bułgaria do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Czechy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Dania do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Niemcy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Estonia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Irlandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Grecja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Hiszpania do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Francja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Włochy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Cypr do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Łotwa do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Litwa do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Luksemburg do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Węgry do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Malta do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Holandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Austria do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Polska do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Portugalia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Rumunia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Słowenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Słowacja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Finlandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Szwecja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Wielka Brytania do ustalenia do ustalenia do ustalenia
UE 368 do ustalenia do ustalenia
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Or. en

Poprawka 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metoda obliczania krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej
Przy ustanawianiu krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
państwa członkowskie uwzględniają 
metodologię, o której mowa poniżej. 
Poziom bazowy prognozy zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020 opiera się na 
modelu Primes z 2007 r.
Metodologia: Prognoza bazowa z modelu 
Primes z 2007 r. na 2020 r. w Mtoe – 25% 
oszczędności
Możliwe jest zastosowanie następujących 
współczynników korygujących: 
Bezwzględna wartość poziomu celów 
redukcji emisji w porównaniu z poziomem 
zużycia energii pierwotnej w 2007 r.:
- nie przekracza 8% w przypadku grupy 9 
państw UE o najniższym rzeczywistym 
dochodzie per capita gospodarstwa 
domowego (L9),
- nie przekracza 12% w przypadku grupy 
15 państw kwalifikujących się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
- w przypadku żadnego państwa nie 
przekracza 25%,
- nie jest niższa niż 8% w przypadku 
wszystkich państw niekwalifikujących się 
do korzystania z Funduszu Spójności 
(UE-27 minus C15),
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- wynosi przynajmniej 5% w przypadku 
każdego państwa kwalifikującego się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15) –
nie stanowi absolutnego wzrostu zużycia 
energii o więcej niż 5%.

Or. en

Uzasadnienie

Przy ustalaniu krajowych celów orientacyjnych należy brać pod uwagę sytuację bieżącą. 
Państwom członkowskim o niskim poziomie życia i wysokim wzroście gospodarczym należy 
postawić mniej ambitny cel, ponieważ należy uszanować na przykład chęć ludzi do życia we 
własnym mieszkaniu. Model Primes Komisji Europejskiej uwzględnia takie kwestie. Z drugiej 
strony model Primes jest prowadzi do pewnej przesady w przypadku mniejszości krajów. 
Dlatego należy ustalić współczynnik korygujący uzależniony od sytuacji gospodarczej.

Poprawka 358
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia
Metoda obliczania krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej
Komisja, wyznaczając krajowe cele w 
zakresie efektywności energetycznej, 
korzysta z poziomu bazowego zużycia 
energii pierwotnej prognozowanego dla 
roku 2020 według modelu Primes z 
2007 r. Zastosowanie ma tu następująca 
metodologia:
Prognoza bazowa z modelu Primes z 
2007 r. na 2020 r. w Mtoe – 20% 
oszczędności
Bezwzględna wartość poziomu celów 
redukcji emisji dla 2020 r. w porównaniu 
z poziomem zużycia energii pierwotnej w 
2007 r. obejmuje współczynniki 
korygujące dla następujących kategorii:
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- maksymalny próg redukcji emisji w 
przypadku grupy 9 państw UE o 
najniższym rzeczywistym dochodzie per 
capita gospodarstwa domowego (L9[1]),
- maksymalny próg redukcji emisji w 
przypadku grupy 15 państw 
kwalifikujących się do korzystania z 
Funduszu Spójności (C15),
- maksymalny próg redukcji emisji dla 
każdego kraju,
- minimalny próg redukcji emisji dla 
każdego państwa niekwalifikującego się 
do korzystania z Funduszu Spójności 
(UE-27 minus C15[2]),
- minimalny próg redukcji emisji dla 
każdego państwa kwalifikującego się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
- maksymalny próg dla bezwzględnego 
zwiększenia zużycia energii.
_________________
[1] Państwa L9 obejmują Bułgarię, 
Rumunię,
Łotwę, Polskę, Estonię Węgry, Litwę, 
Słowację i Czechy, patrz Eurostat, 
Statystyki w skrócie, 16/2011.
[2] Państwa C15 obejmują: państwa L9 
oraz Słowenię, Portugalię, Maltę, Grecję, 
Cypr i Hiszpanię.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund



AM\882705PL.doc 111/141 PE475.852v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

ZAŁACZNIK - I (nowy)

ZAŁĄCZNIK -I
Krajowe cele w zakresie oszczędności 
energii
A. Krajowy cel w zakresie oszczędności 
energii w 2020 r. (dotyczy energii 
pierwotnej)

Minimalny cel w 
zakresie 
oszczędności 
energii -
ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 
2020 r. (w Mtoe) 

Minimalny cel w 
zakresie 
oszczędności 
energii -
ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 
2025 r. (w Mtoe) 

Minimalny cel w 
zakresie 
oszczędności 
energii -
ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 
2030 r. (w Mtoe) 

Belgia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Bułgaria do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Czechy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Dania do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Niemcy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Estonia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Irlandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Grecja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Hiszpania do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Francja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Włochy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Cypr do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Łotwa do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Litwa do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Luksemburg do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Węgry do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Malta do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Holandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Austria do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Polska do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Portugalia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Rumunia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Słowenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Słowacja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Finlandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Szwecja do ustalenia do ustalenia do ustalenia
Wielka Brytania do ustalenia do ustalenia do ustalenia
UE 368 do ustalenia do ustalenia
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Or. en

Poprawka 360
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony
__________________
40.Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 46.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 361
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków 
odpowiednio uwzględniają następujące 
wytyczne:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.
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Poprawka 362
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.

Poprawka 363
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 

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

takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, wpływ na 
zdrowie, ekonomiczne kryteria 
wykonalności i technicznej przydatności 
oraz odpowiedni poziom konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 364
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy produkt nieobjęty lit. 
a) wchodzi w zakres środka 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, nabywają
jedynie takie produkty, które spełniają 
wymogi poziomów referencyjnych 
określonych w ramach przedmiotowego 
środka wykonawczego;

b) w przypadku gdy produkt nieobjęty lit. 
a) wchodzi w zakres środka 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, powinny 
nabywać jedynie takie produkty, które 
spełniają wymogi poziomów 
referencyjnych określonych w ramach 
przedmiotowego środka wykonawczego;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.

Poprawka 365
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nabywają produkty wyposażenia 
biurowego objęte decyzją Rady 
[2006/1005/WE39], które spełniają wymogi 
efektywności energetycznej co najmniej 
odpowiadające wymienionym w 
załączniku C umowy dołączonej do tej 
decyzji; 

c) instytucje publiczne powinny nabywać 
produkty wyposażenia biurowego objęte 
decyzją Rady [2006/1005/WE39], które 
spełniają wymogi efektywności 
energetycznej co najmniej odpowiadające 
wymienionym w załączniku C umowy 
dołączonej do tej decyzji;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.

Poprawka 366
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nabywają jedynie opony spełniające 
kryterium posiadania najwyższej klasy 
efektywności paliwowej zgodnie z 
definicją podaną w rozporządzeniu (WE) 
nr 1222/200940. Wymóg ten nie zabrania 
instytucjom publicznym nabywania opon o 
najwyższej klasie przyczepności na mokrej 
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu 
toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

d) instytucje publiczne powinny nabywać 
jedynie opony spełniające kryterium 
posiadania najwyższej klasy efektywności 
paliwowej zgodnie z definicją podaną w 
rozporządzeniu (WE) nr 1222/200940. 
Wymóg ten nie zabrania instytucjom 
publicznym nabywania opon o najwyższej 
klasie przyczepności na mokrej 
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu 
toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

Or. de
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.

Poprawka 367
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 3 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.

Poprawka 368
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – ustęp 1 – lit. e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 

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

produktów spełniających wymogi
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług; w trakcie 
przeprowadzania przetargów na 
zamówienia na usługi organy publiczne 
oceniają możliwość podpisania 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 lit. b).

Or. en

Poprawka 369
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie 
budynki spełniające co najmniej minimalne 
wymogi dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone w art. 4 ust. 1. 
Zgodność z tymi wymogami weryfikuje się 
przy użyciu świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, o których mowa w 
art. 11 dyrektywy 2010/31/UE.

f) instytucje publiczne powinny nabywać
lub wynajmować jedynie budynki 
spełniające co najmniej minimalne wymogi 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
określone w art. 4 ust. 1. Zgodność z tymi 
wymogami weryfikuje się przy użyciu 
świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, o których mowa w art. 11 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 5. W odniesieniu do zamówień publicznych 
należy umożliwić uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko efektywności 
energetycznej, tak aby w poszczególnych przypadkach można było rozsądnie ocenić kryteria 
wyboru.

Poprawka 370
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 2 – ustep 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 371
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 4a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Cykl życia środków poprawy 
efektywności energetycznej:

- Izolacja wewnętrznej sieci budynków: 20 
lat;

- Czyszczenie i bilansowanie wewnętrznej 
sieci budynków: 10 lat;

- Optymalizacja regulacji sieci 
wewnętrznej: 20 lat;

Or. en

Poprawka 372
Linda McAvan
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI– część 1 – punkt 1.2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1.2a. Wymogi w zakresie 
sprawozdawczości
Przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii oraz dostawcy usług 
energetycznych odpowiedzialni za krajowe 
rozpowszechnianie inteligentnych 
liczników przedstawiają krajowym 
organom regulacyjnym co roku 
następujące informacje zbiorcze:
a) całkowity koszt rozpowszechnienia w 
zakończonym roku oraz średni koszt na 
gospodarstwo domowe,
b) prognozowany koszt rozpowszechnienia 
na następny rok na poziomie programu i 
gospodarstwa,
c) struktura kategorii klientów, u których 
zainstalowano liczniki (np. na zasadzie 
przedpłaty),
d) obszary geograficzne, na których 
zainstalowano liczniki,
e) czy instalację przeprowadzono w 
ramach konkretnej próby, inicjatywy bądź 
lokalnego przedsięwzięcia,
f) czy klient konsumuje gaz, energię 
elektryczną czy łącznie oba rodzaje 
energii,
g) odsetek wykorzystania domowych 
wyświetlaczy,
h) jakie było zainteresowanie (jeśli je 
odnotowano) poradnictwem w zakresie 
efektywności energetycznej,
j) czy w momencie instalacji bądź w 
ramach działań następczych prowadzono 
jakiekolwiek działania handlowe,
j) informacje zwrotne od klientów, 
najlepiej jeśli zostaną one poddane 
niezależnej ocenie.
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Or. en

Uzasadnienie

Wspomniane informacje są konieczne, by monitorować koszt programu rozpowszechnienia 
liczników oraz by czuwać nad rozwojem platformy korzyści dla klientów. Litery h), i) oraz j) 
są konieczne, by monitorować zainteresowanie klientów oraz sposoby poprawy efektywności 
energetycznej, a także by monitorować, czy przedsiębiorstwa energetyczne wykorzystują 
rozpowszechnianie liczników do sprzedaży wiązanej.

Poprawka 373
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – część 2 – punkt 2.1 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc, jeżeli liczniki ciepła są 
zainstalowane;

Or. pl

Poprawka 374
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – część 2 – punkt 2.2 - ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują 
również, by na pierwszej stronie każdego 
rachunku za gaz i energię elektryczną 
uwzględniano pole z podsumowaniem 
zawierającym następujące informacje:
a) dokładna nazwa taryfy,
b) ilość zużytej energii,
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c) stawka za gaz i/lub energię elektryczną 
na kWh oraz jak kształtuje się ona w 
wymiarze dobowym,
d) jak wyliczono koszt,
e) wszelkie zniżki, z których korzysta 
klient, oraz czas ich obowiązywania,
f) wszelkie opłaty, które klient będzie 
musiał zapłacić, jeśli podejmie decyzję o 
zmianie dostawcy.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 375
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe plany dotyczące ogrzewania i 
chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, zawierają:

1. Krajowe plany działania dotyczące 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w art. 10 ust. 1, zawierają:

Or. fi

Poprawka 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) określenie potencjału w zakresie 
dodatkowego procesu wysokosprawnej 
kogeneracji, łącznie z renowacją 
istniejących instalacji oraz budową 
instalacji nowej generacji i instalacji 
przemysłowych lub innych obiektów 
wytwarzających ciepło odpadowe;

e) określenie potencjału w zakresie 
dodatkowego procesu wysokosprawnej 
kogeneracji, łącznie z budową instalacji 
nowej generacji i instalacji przemysłowych 
lub innych obiektów wytwarzających 
ciepło odpadowe;

Or. fi

Poprawka 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oszacowanie przewidywanych 
oszczędności w energii pierwotnej;

h) oszacowanie przewidywanych 
oszczędności w energii pierwotnej i w 
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końcowym zużyciu energii;

Or. fi

Poprawka 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odpowiednim zakresie plan można 
sporządzić poprzez połączenie planów 
regionalnych lub lokalnych.

2. W odpowiednim zakresie plan działania 
w zakresie ogrzewania i chłodzenia można 
sporządzić poprzez połączenie planów 
regionalnych lub lokalnych.

Or. fi

Poprawka 380
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Miejskie plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w sposób 
zapewniający osiągnięcie następujących 
celów:

skreślone

a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;
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b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;
c) przyłączenie instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z energii cieplnej, 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe, spalarni odpadów i 
innych zakładów wytwarzających energię 
z odpadów do lokalnej sieci grzewczej lub 
chłodzenia;
d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej i zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych do lokalnej sieci grzewczej 
lub chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wytyczne te znacznie ingerują w zagospodarowanie i planowanie przestrzenne państw 
członkowskich i w związku z tym nie są objęte wskazaną podstawą prawną, tj. art. 194 ust. 2 
TFUE. Musiałyby one opierać się na art. 192 ust. 2 lit. b) TFUE jako na podstawie prawnej i 
w ten sposób mogłyby być przyjmowane w Radzie wyłącznie jednogłośnie.

Poprawka 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 3 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;

a) dołożenie starań, by nowe instalacje 
wytwarzające energię elektryczną z energii 
cieplnej oraz zakłady przemysłowe 
wytwarzające ciepło odpadowe lokowano 
w miejscach, w których możliwe jest 
odzyskanie maksymalnej ilości dostępnego 
ciepła odpadowego w celu zaspokojenia 
istniejącego lub przewidywanego 
zapotrzebowania na ogrzewanie i 
chłodzenie;

Or. fi

Poprawka 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

b) dołożenie starań, by nowe strefy 
zabudowy mieszkaniowej lub nowe 
zakłady przemysłowe zużywające ciepło w 
procesach produkcyjnych lokowano w 
miejscach, w których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami działania dotyczącymi ogrzewania 
i chłodzenia. Dla zapewnienia 
optymalnego dostosowania 
zapotrzebowania na ciepło i chłodzenie do 
podaży w planach zagospodarowania 
przestrzennego należy dążyć do 
grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

Or. fi
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Poprawka 383
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

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

Or. en

Poprawka 384
Vladko Todorov Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[...] skreślony

Or. fi

Poprawka 386
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

[…] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 387
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – nagłówek 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne dotyczące lokalizacji instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz instalacji 
przemysłowych

Analiza kosztów i korzyści

[do uzupełnienia]

Or. en

Poprawka 388
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Lokalizacja instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z energii cieplnej 
zgodnie z art. 10 ust.

skreślone

W przypadku istnienia punktu 
zapotrzebowania na ciepło o mocy 
podanej w kolumnie C lub istnienia 
potencjalnego punktu zapotrzebowania na 
ciepło, elektrownię lokuje się w odległości 
mniejszej niż odpowiednia odległość 
określona w kolumnie A. Potencjalny 
punkt zapotrzebowania na ciepło określa 
się jako punkt, dla którego można 
udowodnić zasadność utworzenia go w 
danym miejscu, np. poprzez budowę 
lokalnej sieci grzewczej. Na przykład w 
sytuacji, gdy przy zastosowaniu 
domyślnych metod szacowania można 
wykazać istnienie w danym miejscu 
całkowitego obciążenia cieplnego 
przekraczającego 15 MW/km2, miejsce to 
uznaje się za punkt zapotrzebowania na 
ciepło. Sumę wszystkich tego rodzaju 
możliwych do połączenia obciążeń 
cieplnych przypadających na dany 
kilometr kwadratowy uznaje się za 
wielkość zapotrzebowania tych punktów 
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na ciepło.
Odległość A nie jest mierzona w linii 
prostej, lecz odpowiada trasie rurociągu 
uznanego za wykonalny przez specjalistów 
w dziedzinie inżynierii, stosujących 
domyślne metody szacunkowe takie jak 
obmiar w celu zbudowania wodociągu o 
odpowiednich wymiarach po 
umiarkowanym koszcie. Metoda ta 
wyklucza takie przeszkody jak pasma 
górskie, centra miast, trudne do przebycia 
rzeki lub przeprawy morskie itd.
ABC Maksymalna odległość między 
projektowaną instalacją elektryczną a 
punktem zapotrzebowania na ciepło Moc 
elektryczna elektrowni Szacowane roczne 
zużycie w punkcie zapotrzebowania na 
ciepło <100 km> 7500 TJ/rok <65 
km>500>1875 TJ/rok<15 km>20 MW> 50 
TJ/rok
* Zazwyczaj współczynnik obciążenia 
nowej instalacji wynosi 90%.

Or. en

Poprawka 389
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł VIII – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Lokalizacja przemysłowych źródeł 
ciepła odpadowego, o których mowa w art. 
10 ust. 8.

skreślone

ABC Maksymalna odległość między 
projektowaną instalacją przemysłową a 
punktem zapotrzebowania na ciepło Moc 
elektryczna elektrowni Szacowane roczne 
zużycie w punkcie zapotrzebowania na 
ciepło < 75 km> 75 MW(przy 60-70% 
obciążeniu)> 1600 TJ/rok< 60 km> 50 
MW przy 60% współczynniku 
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obciążenia>1000 TJ/rok< 25 km> 50 
MW(> 85% współczynnik obciążenia)> 
400 TJ/rok< 15 km> 20 MW> 100 TJ/rok

Or. en

Poprawka 390
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 391
Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – litera b) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do produkcji energii elektrycznej netto 
mierzonej na granicy stacji i wysyłanej do 
sieci.

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do produkcji energii elektrycznej 
brutto.

Or. pl
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Poprawka 392
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 393
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nieimienną listę instalacji do rafinacji 
oleju mineralnego i gazu, z podaniem dla 
każdej z nich:

skreślona

– średniej rocznej mocy ciepła 
doprowadzonego instalacji (MWth);

– średniej rocznej mocy wyjściowej 
instalacji (zawartość energii w mieszance 
paliwowej, MWth);

– średniego rocznego wsadu;
– rodzaju instalacji i stosowanej 
technologii;



PE475.852v02-00 132/141 AM\882705PL.doc

PL

– (teoretycznej) efektywności nominalnej;
– daty oddania do eksploatacji;
– daty ostatniej istotnej renowacji;
– średniej rocznej liczby godzin pracy;
– średniej rocznej sprawności roboczej 
netto.

Or. it

(Ta poprawka jest konieczna ze względu na zmiany wprowadzone w art. 11).

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym dyrektywy błędnie porównuje się sektor rafinacji z sektorem 
wytwarzania energii elektrycznej, co jest całkowicie niedopuszczalne.

Poprawka 394
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X - ustęp 1 – punkt d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nieimienną listę instalacji do rafinacji 
oleju mineralnego i gazu, z podaniem dla 
każdej z nich:

skreślone

– średniej rocznej mocy ciepła 
doprowadzonego instalacji (MWth);
– średniej rocznej mocy wyjściowej 
instalacji (zawartość energii w mieszance 
paliwowej, MWth);
– średniego rocznego wsadu;
– rodzaju instalacji i stosowanej 
technologii;
– (teoretycznej) efektywności nominalnej;
– daty oddania do eksploatacji;
– daty ostatniej istotnej renowacji;
– średniej rocznej liczby godzin pracy;
– średniej rocznej sprawności roboczej 
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netto.

Or. en

Poprawka 395
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł XI – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Taryfy dostępu do sieci powinny 
dokładnie odzwierciedlać oszczędności 
energii elektrycznej i kosztów w sieci 
uzyskane dzięki działaniom po stronie 
popytu, podejmowanym w odpowiedzi na 
popyt oraz rozproszonemu wytwarzaniu, 
łącznie z oszczędnościami wynikającymi z 
obniżenia kosztu dostawy lub inwestycji w 
sieć oraz optymalizacji funkcjonowania 
sieci.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 396
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI - punkt 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci
umożliwiają operatorom sieciowym 

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

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

Or. en

Poprawka 397
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI - punkt 2 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 398
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI - punkt 2 - litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) magazynowanie energii. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Może dojść do konfliktu interesów w wyniku włączenia usług takich jak przechowywanie 
energii do działalności statutowej operatorów sieciowych. Należy wprowadzić specjalne 
środki, aby uniknąć promowania takiej działalności operatorów sieciowych w zakresie 
efektywności energetycznej (np. przechowywania energii), która mogłaby mieć negatywny 
wpływ na rozdzielenie zapisane w dyrektywie 2009/72/WE.

Poprawka 399
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI - punkt 2 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 400
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI - punkt 3 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących działań.

Poprawka 401
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł XII – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji:

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 



AM\882705PL.doc 137/141 PE475.852v02-00

PL

margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 402
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - nagłówek 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne wymogi, jakie powinny być 
zawarte w umowach dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej z sektorem 
publicznym

Zakres

Minimalne wymogi w zakresie: audytu, 
definicji rozwiązań, operacji (realizacja, 
utrzymanie), wiedza użytkowników, 
informowanie o wynikach
Fakultatywnie: prace, inwestycje, dostawy 
energii pierwotnej
Minimalne wymogi, jakie powinny być 
zawarte w umowach dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej z sektorem 
publicznym

Or. en

Poprawka 403
Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - nagłówek 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne wymogi, jakie powinny być 
zawarte w umowach dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej z sektorem 
publicznym

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 404
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednoznaczny i przejrzysty wykaz działań 
w zakresie efektywności, jakie należy 
podjąć.

Zakres i metodologia audytu 
energetycznego.

Jednoznaczny i przejrzysty wykaz działań 
w zakresie efektywności, jakie należy 
podjąć.

Or. en

Poprawka 405
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarantowane oszczędności, jakie zostaną 
uzyskane w wyniku wdrożenia środków 
określonych w umowie.

Gwarantowane oszczędności podczas 
całego okresu trwania umowy, jakie 
zostaną uzyskane w wyniku wdrożenia 
środków określonych w umowie.

Or. en
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Poprawka 406
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres obowiązywania i etapy umowy, jej 
warunki i okres wypowiedzenia.

Poziom gwarancji i jakości zapewnianej w 
umowie.
Okres obowiązywania i etapy umowy, jej 
warunki i okres wypowiedzenia, przy czym 
minimalny okres obowiązywania umowy 
to trzy lata.

Or. en

Poprawka 407
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednoznaczne i przejrzyste przedstawienie 
finansowych skutków projektu oraz 
podziału udziałów obu stron w uzyskanych 
oszczędnościach pieniężnych (np. 
wynagrodzenie dostawcy usług).

Jednoznaczne i przejrzyste przedstawienie 
finansowych skutków projektu oraz 
podziału udziałów obu stron w uzyskanych 
oszczędnościach pieniężnych (np. 
wynagrodzenie dostawcy usług, obowiązek 
dostawcy usług do finansowego 
zrekompensowania całej kwoty różnicy 
pomiędzy uzgodnionym a faktycznym 
poziomem zużycia).

Or. en

Poprawka 408
Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII - punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczegółowe informacje dotyczące 
obowiązków każdej z umawiających się 
stron.

Szczegółowe informacje dotyczące
narzędzi sprawozdawczości i komunikacji; 

szczegółowe informacje dotyczące 
obowiązków każdej z umawiających się 
stron.

Or. en

Poprawka 409
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV - część 2 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy składania sprawozdań
uzupełniających

Ogólne ramy składania informacji
uzupełniających

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 410
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV - część 2 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania, o których mowa w art. 19 
ust. 2, określają ramy dla opracowania 

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

opracowania krajowych strategii w 
zakresie efektywności energetycznej.

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.

Poprawka 411
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV - część 2 - punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. [...] skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić ogólne podejście przyjęte w dyrektywie. Mając na uwadze, że Komisja nie 
sugerowała wiążących celów, a w ich miejsce zaproponowała szereg wiążących środków, 
margines elastyczności państw członkowskich zmniejszył się, a nie zapewniono jednocześnie 
osiągnięcia całościowego 20-procentowego celu. Dlatego też ten stan rzeczy ulega zmianie, 
tak aby doprowadzić do osiągnięcia tego celu, a państwom członkowskim pozostawić 
swobodę wyboru spośród kilku niewiążących środków.


