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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Efektywność energetyczna jest najbardziej skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych i innych emisji pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Czyni nas 
to mniej zależnymi od importu energii, którego koszt dla UE wynosi obecnie ponad 400 
mld euro rocznie.  Inwestowanie w efektywność energetyczną pozwoli nam na płacenie 
mniejszej ilości pieniędzy Rosji i państwom OPEC a zarazem będzie stanowiło 
inwestycję w przemysł europejski. Korzyści odniosłyby zwłaszcza MŚP, np. instalatorzy i 
sektor budownictwa. 

W nadchodzących latach niezbędne są duże inwestycje w infrastrukturę energetyczną, na 
przykład na rzecz zdolności produkcyjnych i magazynowych.  Będzie to wielkie wyzwanie 
dla naszej gospodarki.  Efektywność energetyczna może pomóc nam w obniżeniu kosztów, 
ponieważ nie potrzebujemy zdolności produkcyjnej, magazynowej ani sieci dla energii, 
która nie jest zużywana.

Wspólne podejście europejskie w zakresie efektywności energetycznej spowoduje 
obniżenie kosztów energooszczędnych produktów i usług jak również zwiększenie 
możliwości biznesowych dla związanych z nimi gałęzi przemysłu.  Stworzenie wspólnego 
rynku w zakresie efektywności energetycznej jest wysoce przydatne.  Ponadto Traktat z 
Lizbony zobowiązuje nas do promowania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej 
(art. 194 ust. 2).

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

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

1. Wzmocnienie dwustopniowego podejścia

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

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

2. Większy nacisk na zachęty

Wniosek Komisji, jeśli zostanie właściwie wdrożony, wprowadza wiele zachęt, na przykład 
poprzez system wspierający oszczędzanie energii.  Powinno natomiast być bardziej widoczne, 
że chcemy osiągnąć efektywność energetyczną nie głównie przez obciążenie regulacjami 
każdego obywatela i MŚP, lecz poprzez zachęty.  Konieczne są również wyjaśnienia w tym 
zakresie w celu uniknięcia postrzegania zachęt krajowych jako bezprawnej pomocy państwa.  

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

Jednym z największych problemów jest to, że wsparcie finansowe na rzecz efektywności 
energetycznej często nie jest trwałe ani przewidywalne.  Czasami uczestnicy rynku nie 
mają dostępu do odpowiedniego programu w styczniu, ponieważ nie został zatwierdzony 
budżet, a we wrześniu środki z linii budżetowej już zostały wyczerpane.  Taka sytuacja 
powoduje frustrację u wszystkich partnerów i unikanie inwestycji długoterminowych w tym 
obszarze.  Dlatego Komisja słusznie zaproponowała obowiązek ustanowienia systemu 
oszczędzania energii, zapewniający stały przepływ pieniędzy.  Podobne systemy zostały 
pomyślnie wprowadzone w wielu krajach UE, takich jak Włochy, Francja, Polska, 
Wielka Brytania, Dania, Irlandia oraz w regionie Flandrii.  Ponadto wiele stanów w 
Stanach Zjednoczonych wykorzystuje ten system. Problem leży w fakcie, że w art. 6 jest 
mowa o obowiązku.  Należy wyjaśnić, że obowiązek dotyczy jedynie przedsiębiorstw 
zajmujących się dystrybucją energii.  MŚP i przeciętni obywatele będą korzystać z zachęt.  
Dlatego sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, aby zmienić nazwę na system 
wspierający oszczędzanie energii.

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Podczas ustanawiania celów 
krajowych w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie 
stosują metodologię, o której mowa w 
załączniku Ia.

Or. en

Uzasadnienie

Dwustopniowe podejście może być skuteczne jedynie pod warunkiem zawarcia w dyrektywie 
europejskiej metodologii dotyczącej ustawiania krajowych celów orientacyjnych.  W 
przeciwnym przypadku państwa członkowskie mają tendencję do nakładania obciążeń na 
sąsiednie kraje i i cel UE 20% oszczędności nie zostanie osiągnięty.  Istnieją sugestie 
dotyczące przyjęcia innego podejścia, bardziej opartego na wydajności energetycznej, co 
oznacza zużycie energii związane z wynikami gospodarczymi.  Należy rozważyć, czy przy 
ustalaniu krajowych celów lub ewentualnych celów sektorowych możliwe jest uwzględnienie 
tego podejścia bez narażania ogólnego celu UE.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
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krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

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

Or. en

Uzasadnienie

Sporządzanie ocen krajowych celów orientacyjnych musi zostać przyśpieszone. W przeciwnym 
wypadku obecna Komisja nie będzie w stanie wyciągnąć należnych konsekwencji w 
przypadku, jeśli suma krajowych wysiłków nie osiągnie 20%. Nie jest konieczne posiadanie 
pełnej oceny wdrożenia całej dyrektywy, ponieważ ta część odnosi się jedynie do celów 
krajowych. 

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustalają 
krajowy mechanizm podziału starań na 
rzecz osiągnięcia celu 3% dotyczącego 
budynków użyteczności publicznej.  Przy 
ustalaniu tego mechanizmu podziału 
starań, biorą one pod uwagę zasoby 
finansowe władz regionalnych i lokalnych 
oraz praktyczne możliwości renowacji 
takich budynków.  Wspierają one 
regionalne i lokalne instytucje publiczne, 
na przykład poprzez zwiększenie dostępu 
do umów i intracting.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom 3% dla budynków użyteczności publicznej stosuje się nie tylko dla budynków 
stanowiących własność państwa, ale także na poziomie regionalnym i lokalnym.  Może 
stanowić to zbyt duże wyzwanie np. dla gmin, dlatego państwa członkowskie, które przystały 
na ten cel na szczycie europejskim, który miał miejsce wiosną 2011 r., muszą przyjąć na 
siebie odpowiedzialność i wspomóc gminy w osiągnięciu ich celów.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Orientacyjne cele długoterminowe

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

Or. en

Uzasadnienie

Rok 2020 nadchodzi wielkimi krokami. Podmioty gospodarcze potrzebują długoterminowego 
bezpieczeństwa planowania. Aby osiągnąć nasz cel zmniejszenia emisji CO2 o 80-95%, ważny 
jest wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym oraz dalsza poprawa 
efektywności energetycznej.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy wspierające oszczędzanie energii

Ta poprawka ma zastosowanie do całego 
tekstu. Jej przyjęcie będzie wiązało się z 
koniecznością naniesienia zmian w całym 
tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
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the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 50 osób, lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 8 000 000 EUR. Do 
progów tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji może doprowadzić do nadmiernych obciążeń biurokratycznych dla MŚP.  
Dlatego próg musi zostać zwiększony. Odnośne progi są bardziej zbliżone do istniejących 
systemów w państwach członkowskich. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W ramach alternatywy w stosunku do 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 

9. W ramach alternatywy w stosunku do 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
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zdecydować się na podjęcie innych 
środków w celu uzyskania oszczędności 
energii wśród odbiorców końcowych.
Roczna ilość energii oszczędzonej dzięki 
temu podejściu jest równa ilości 
oszczędzonej energii wskazanej w ust. 1.

zdecydować się na podjęcie innych 
środków w celu uzyskania dodatkowych
oszczędności energii wśród odbiorców 
końcowych. Roczna ilość dodatkowo
oszczędzonej dzięki temu podejściu
energii jest równa ilości oszczędzonej 
energii wskazanej w ust. 1.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki podjęte na podstawie niniejszego 
ustępu zapewniają równą stabilność 
planowania dla wszystkich uczestników 
rynku, co systemy wspierające 
oszczędzanie energii. Zachęty na rzecz 
efektywności energetycznej muszą być 
zapewniane niezależnie od rocznych 
zmian w budżecie, w sposób ciągły i 
długoterminowy, w stosownych 
przypadkach ulegając stopniowemu 
zmniejszaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że alternatywą dla systemu wspierającego oszczędzanie energii nie jest 
tylko luka w przepisach.  Musi ona zapewniać dodatkowe oszczędności energii i oferować 
taką samą stabilność w zakresie zachęt finansowych, co systemy wspierające oszczędzanie 
energii.  Dużą zaletą systemów wspierających oszczędzanie energii jest fakt, że co roku 
dostępny będzie stały przepływ pieniędzy na wsparcie inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej.  Każde alternatywne rozwiązanie musi zapewnić ten sam wynik.
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć większy nacisk na zasadę dotyczącą zachęt. Ciężar dowodu w przypadku, gdy 
zachęta jest kwestionowana, gdyż uważana za nieuzasadnioną pomoc państwa. powinien 
spoczywać na Komisji, a nie na państwie członkowskim przyznającym taką zachętę.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Informacje i szkolenia

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych są 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
zainteresowanych uczestników rynku, w 
tym konsumentów, przedsiębiorców 
budowlanych, architektów, inżynierów, 
audytorów środowiskowych i instalatorów 
elementów budowlanych, jak zostało to 
określone w dyrektywie 2010/31/UE. 
Zapewniają one, że banki i inne instytucje 
finansowe są 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 
odpowiednich i ukierunkowanych 
informacji oraz porad na temat 
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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 i szkolenia są kluczowe dla efektywności energetycznej. Państwa członkowskie nie 
powinny mieć możliwości unikania odpowiedzialności w tej dziedzinie.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Umowy i inne formy finansowania przez stronę trzecią są ważnym instrumentem generującym 
niezbędne środki finansowe. Strona trzecia będzie ponosić odpowiedzialność za niezbędne 
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inwestycje - w tym ryzyko - i będzie częściowo korzystać z oszczędności. Należy znieść bariery 
dla tego innowacyjnego instrumentu finansowego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16a
Fundusze i mechanizmy finansowania

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r. 
państwa członkowskie dostarczają Komisji 
krajowe plany dotyczące efektywności 
energetycznej, w których opisany jest 
sposób, w jaki zamierzają zrealizować 
krajowe cele w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. 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 1 stycznia 2014 – 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.

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 
dotyczących efektywności energetycznej 



PE472.304v02-00 16/18 PA\880458PL.doc

PL

państwa członkowskie uwzględniają 
opłacalne środki w zakresie efektywności 
energetycznej oraz ryzyko związane z 
nadmiernymi emisjami dwutlenku węgla. 

Or. en

Uzasadnienie

Dwustopniowe podejście może być skuteczne jedynie pod warunkiem, że państwa 
członkowskie dostarczają Komisji informacje na temat sposobu, w jaki zamierzają osiągnąć 
krajowe cele orientacyjne.  Komisja może także wprowadzić zmiany do propozycji, które nie 
są wystarczająco ambitne.  Aby uniknąć nadmiernych emisji dwutlenku węgla, należy zadbać 
o wprowadzenie opłacalnych środków.  W przeciwnym przypadku państwa członkowskie mają 
tendencję do nakładania obciążeń na energochłonne sektory przemysłu, a nie do 
wprowadzania środków na własną odpowiedzialność, takich jak. zachęty dla sektora 
budownictwa prywatnego. 

Poprawka 16

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 2013 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, do dnia 30 września 
2013 r., wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe, 
w przypadku, jeśli z oceny wynika, że do 
osiągnięcia celu Unii brakuje więcej niż 
1%.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić warunki realizacji drugiego etapu podejścia dwustopniowego.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Ia
Metoda obliczania krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
Podczas ustanawiania celów krajowych w 
zakresie efektywności energetycznej 
państwa członkowskie uwzględniają 
metodologię, o której mowa poniżej. 
Poziom bazowy zużycia energii pierwotnej 
w roku 2020 opiera się na modelu Primes 
z 2007 r. 
Metodologia:
prognoza bazowa z modelu Primes z 2007 
r. na 2020 r. w Mtoe – 20% oszczędności
Możliwe jest zastosowanie następujących 
współczynników korygujących:
Bezwzględna wartość poziomu celów 
zmniejszenia emisji w porównaniu z 
poziomem zużycia energii pierwotnej w 
2007 r.:
- nie przekracza 8% w przypadku grupy 9 
państw UE o najniższym rzeczywistym 
dochodzie pro capita gospodarstwa 
domowego,
- nie przekracza 12% w przypadku grupy 
15 państw kwalifikujących się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
- nie przekracza 20% w przypadku 
żadnego państwa,
- nie jest niższa niż 8% w przypadku 
żadnego państwa niekwalifikującego się 
do korzystania z Funduszu Spójności
(EU-27 minus C152),
- wynosi przynajmniej 5 % w przypadku 
każdego państwa kwalifikującego się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
- nie powoduje większego bezwzględnego 
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zużycia energii niż 5%.
__________________
1 państwa L9 obejmują Bułgarię, 
Rumunię, Łotwę, Polskę, Estonię Węgry, 
Litwę, Słowację i Republikę Czeską, patrz 
Eurostat, Statystyki w skrócie, pozycja 
16/2011.
2 państwa:C15: państwa L9 oraz 
Słowenia, Portugalia, Malta, Grecja, Cypr 
i Hiszpania.

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 przesadzony w przypadku mniejszości krajów.  Dlatego 
należy ustalić współczynnik korygujący uzależniony od sytuacji gospodarczej.


