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Poprawka 120
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 121
Herbert Reul

Projekt rezolucji legislacyjnej
Odniesienie 4

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

– uwzględniając uzasadnioną(-e) opinię(-e) 
przedstawioną(-e) przez [izba(-
y)/parlament(-y)] w ramach Protokołu (nr 
2) w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, 
zawierającą(-e) stwierdzenie, że projekt 
aktu ustawodawczego nie jest zgodny z 
zasadą pomocniczości,

– uwzględniając uzasadnioną(-e) opinię(-e) 
przedstawioną(-e) przez [izba(-
y)/parlament(-y)] w ramach Protokołu (nr 
2) w sprawie stosowania zasad 
pomocniczości i proporcjonalności, 
zawierającą(-e) poważne wątpliwości co do 
zgodności aktu ustawodawczego z zasadą 
pomocniczości,

Or. de

Uzasadnienie

Należy uwzględnić uzasadnione opinie parlamentów krajowych; należy je ponadto wyróżnić.

Poprawka 122
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– po przekazaniu projektu aktu 
ustawodawczego parlamentom 
narodowym,

– po przekazaniu projektu aktu 
ustawodawczego parlamentom narodowym 
oraz po uwzględnieniu wyrażonych w 
uzasadnionych opiniach częściowo 
poważnych wątpliwości co do 
przestrzegania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności,

Or. de

Poprawka 123
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) Unia stoi w obliczu ogromnych
wyzwań wynikających w znacznej mierze
ze sceptycyzmu w stosunku do gazu 
łupkowego, z zakazu importowania 
produktów ropopochodnych 
wytwarzanych z piasku roponośnego, 
rezygnacji z wykorzystywania 
miejscowego węgla i wynikającego z tego 
rosnącego uzależnienia od importu energii
z niepewnych państw trzecich oraz z 
ograniczenia zasobów energetycznych. 
Efektywność energetyczna jest jednym z 
wielu cennych środków służących
sprostaniu tym wyzwaniom, ponieważ 
nadaje się ona do oddzielenia od siebie 
wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zapotrzebowania na energię. 
Przestawienie się na bardziej efektywną 
energetycznie gospodarkę powinno 
również doprowadzić do szybszej 
popularyzacji innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych bez faworyzowania przy 
tym poszczególnych producentów lub 
dostawców oraz poprawy 
konkurencyjności przemysłu w Unii, 
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efektywnością energetyczną. pobudzenia wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy wysokiej 
jakości w szeregu sektorów związanych z 
efektywnością energetyczną.

Or. de

Poprawka 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 126
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przy osiąganiu tych celów należy 
mieć na uwadze konkurencyjność Unii na 
arenie międzynarodowej. Skuteczna 
realizacja tych celów jest bezwzględną 
koniecznością. Obciążenie biurokratyczne 
sektora publicznego i gospodarki 
prywatnej musi być ograniczone do 
minimum. Zwłaszcza w czasach napiętej 
sytuacji budżetowej koszty muszą być 
utrzymywane na możliwym do 
zaakceptowania poziomie. Należy 
zapobiegać deindustrializacji Unii, w razie 
potrzeby poprzez opodatkowanie importu z 
państw trzecich, których przedsiębiorstwa 
dysponują niewystarczającymi środkami 
na oszczędzanie energii i poprawę 
efektywności energetycznej. Zobowiązania
wynikające z niniejszej dyrektywy nie 
mogą doprowadzić do wzrostu ubóstwa 
energetycznego ludności Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Przewidziane cele przedmiotowej dyrektywy można osiągnąć wyłącznie przy utrzymaniu
konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej oraz ograniczeniu kosztów początkowych, 
wynikających również z obciążenia administracyjnego, względem państw, gospodarki i 
obywateli.

Poprawka 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
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zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r.

zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r. lub zwiększenie 
energochłonności Unii do 104 ton oleju 
ekwiwalentnego na milion euro PKB 
wyrażonego w cenach obowiązujących w 
2005 r. Niniejsza dyrektywa – w 
połączeniu z szeregiem innych 
istniejących środków legislacyjnych 
(takich jak system handlu emisjami, 
dyrektywa o odnawialnych źródłach 
energii, dyrektywa w sprawie ekoprojektu 
itd.) – jest ważnym instrumentem 
służącym osiągnięciu tego celu.

Or. en

Poprawka 128
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r.

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Obniżenie 
zużycia energii pierwotnej w Unii o 20% 
do 2020 r. oznacza bezwzględne obniżenie 
zużycia energii pierwotnej w Unii o 368 
Mtoe w 2020 r. lub zwiększenie 
energochłonności o 104 toe na mln euro 
PKB, co z kolei oznaczałoby zwiększenie 
efektywności energetycznej o 37%.

Or. de
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Poprawka 129
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8-9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20 %
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w
Unii o 368 Mtoe w 2020 r.

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8-9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii o 20% dla osiągnięcia maksymalnego
celu oszczędności w ramach unijnego 
zużycia energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Może to 
oznaczać obniżenie zużycia energii 
pierwotnej średnio dla całej Unii o 368 
Mtoe w 2020 r., ale trzeba przy tym 
uwzględnić zróżnicowanie jednostkowego 
zużycia w państwach członkowskich; 
istotne jest także zróżnicowanie miksu 
energetycznego w państwach 
członkowskich.

Or. pl

Uzasadnienie

Potrzeba obniżenia zużycia energii w UE o 20% nie może oznaczać proporcjonalnego 
zmniejszenia o tę kwotę we wszystkich krajach członkowskich - w jednych może być więcej, 
zaś w innych mniej.

Poprawka 130
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia – przy zastosowaniu 
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oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r1.

innych środków (m.in. systemu handlu 
emisjami, powszechniejszego 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, ekoprojektu) – celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r. Cel ten należy 
odpowiednio dostosować do rozwoju 
gospodarczego1.

______________ _____________
1 Prognozy opracowane w 2007 r. 
wykazały zużycie energii pierwotnej w 
roku 2020 w wysokości 1842 Mtoe. 
Obniżenie o 20% daje wynik w wysokości 
1474 Mtoe w roku 2020, tj. spadek o 
368 Mtoe w porównaniu z prognozami.

1 Prognozy opracowane w 2007 r. 
wykazały zużycie energii pierwotnej w 
roku 2020 w wysokości 1842 Mtoe. 
Obniżenie o 20% daje wynik w wysokości 
1474 Mtoe w roku 2020, tj. spadek o 
368 Mtoe w porównaniu z prognozami.
Odpowiadałoby to celowi zwiększenia 
energochłonności o 104 Mtoe energii 
pierwotnej/mln euro.

Or. de

Poprawka 131
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r.

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Nawet gdyby 
Rada zrezygnowała z ustalenia 
bezwzględnego i wiążącego celu, 
oznaczałoby to obniżenie zużycia energii 
pierwotnej w Unii o 368 Mtoe w 2020 r.
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Or. de

Poprawka 132
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r.

(2) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z 8–9 marca 2007 r. 
podkreślają znaczenie potrzeby 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
Unii dla osiągnięcia celu 20% 
oszczędności w ramach unijnego zużycia 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
porównaniu z prognozami. Oznacza to 
obniżenie zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 368 Mtoe w 2020 r. oraz 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
Unii o 1474 Mtoe w 2020 r.

Or. en

Poprawka 133
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W odniesieniu do obliczania 
oszczędności wynikających z poprawy 
efektywności energetycznej należy 
zauważyć, że cel UE wynoszący 20%, 
który zgodnie z przewidywaniami ma być 
równy oszczędnościom energii 
wynoszącym 368 mln ton oleju 
ekwiwalentnego, można by również 
wyrazić w postaci energochłonności 
wynoszącej 104 tony oleju 
ekwiwalentnego na milion euro PKB 
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(wyrażonego w cenach obowiązujących w 
2005 r.) w 2020 r. Można by 
zaproponować następujący podział: 139 
ton oleju ekwiwalentnego zużywanego w 
przemyśle na milion euro wartości 
dodanej generowanej przez przemysł w 
2020 r. (w porównaniu do 160 w 2009 r.) 
oraz 269 Mtoe oszczędności energii w 
pozostałych sektorach.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje przekazane przez Komisję Europejską.

Poprawka 134
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Mając na uwadze, że odpowiada to 
zwiększeniu efektywności produktywności 
energetycznej o 37% w porównaniu do 
roku 2005.

Or. de

Poprawka 135
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. 
potwierdziły, że cel w zakresie 
efektywności energetycznej jest jednym z 
głównych celów nowej unijnej strategii na 
rzecz zatrudnienia i inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 

(3) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. 
potwierdziły, że cel w zakresie 
efektywności energetycznej jest jednym z 
głównych celów nowej unijnej strategii na 
rzecz zatrudnienia i inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
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sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”). W ramach tego 
procesu oraz mając na względzie 
wdrożenie wspomnianego celu na 
poziomie krajowym, państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
ustanowienia krajowych celów w ścisłej 
współpracy z Komisją oraz do 
przedstawienia w swoich krajowych 
programach reform sposobu, w jaki 
zamierzają je zrealizować.

sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”). W ramach tego 
procesu oraz mając na względzie 
wdrożenie wspomnianego celu na 
poziomie krajowym, państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
ustanowienia krajowych celów w ścisłej 
współpracy z Komisją oraz do 
przedstawienia w swoich krajowych 
programach reform sposobu, w jaki
zamierzają je zrealizować. Komisja musi 
przy tym mieć na uwadze to, aby przy 
urzeczywistnianiu wymienionych celów 
osiągnięta została harmonizacja 
efektywności energetycznej między 
państwami członkowskimi UE oraz aby 
poszczególne państwa członkowskie nie 
podejmowały samodzielnych działań, gdyż 
mogą one prowadzić do zaostrzenia się 
różnic na terytorium UE.

Or. de

Poprawka 136
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. 
potwierdziły, że cel w zakresie 
efektywności energetycznej jest jednym z 
głównych celów nowej unijnej strategii na 
rzecz zatrudnienia i inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(strategia „Europa 2020”). W ramach tego 
procesu oraz mając na względzie 
wdrożenie wspomnianego celu na 
poziomie krajowym, państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
ustanowienia krajowych celów w ścisłej 
współpracy z Komisją oraz do 
przedstawienia w swoich krajowych 
programach reform sposobu, w jaki 

(3) Konkluzje Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r. 
potwierdziły, że cel w zakresie rzeczywistej
efektywności energetycznej odnoszonej do 
wskaźników jednostkowych, np. per 
capita, jest jednym z głównych celów 
nowej unijnej strategii na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego w oparciu o 
innowacyjność, sprzyjającego włączeniu 
społecznemu (strategia „Europa 2020”). W 
ramach tego procesu oraz mając na 
względzie wdrożenie wspomnianego celu 
na poziomie krajowym, państwa 
członkowskie są zobowiązane do 
ustanowienia krajowych celów 
sektorowych w ścisłej współpracy z 



PE475.873v01-00 14/110 AM\882686PL.doc

PL

zamierzają je zrealizować. Komisją oraz do przedstawienia w swoich 
krajowych programach reform sposobu, w 
jaki zamierzają je zrealizować.

Or. pl

Uzasadnienie

Trwały wzrost efektywności może być tylko wynikiem wdrożenia innowacyjnych technologii, a 
nie mechanicznego ograniczenia konsumpcji energii.

Poprawka 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W celu optymalnego osiągnięcia 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej należy zaangażować w ten 
proces możliwie jak najwięcej podmiotów, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych. 
Wywoła to znaczący efekt dźwigni, a także 
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy i 
do bardziej ekologicznego wzrostu 
sprzyjającego stworzeniu konkurencyjnej i 
zrównoważonej Europy.

Or. en

Poprawka 138
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komunikat Komisji w sprawie Energii 
2020 umieszcza efektywność energetyczną 
w centrum unijnej strategii energetycznej 
na rok 2020 i nakreśla potrzebę 
opracowania nowej strategii w zakresie 
efektywności energetycznej, która 

(4) Komunikat Komisji w sprawie Energii 
2020 wymienia efektywność energetyczną
jako jeden z priorytetów strategii 
energetycznej na rok 2020 i nakreśla 
potrzebę opracowania nowej strategii w 
zakresie efektywności energetycznej, która 
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umożliwi wszystkim państwom 
członkowskim dokonanie rozdziału 
zużycia energii od wzrostu gospodarczego.

umożliwi wszystkim państwom 
członkowskim dokonanie rozdziału 
zużycia energii od wzrostu gospodarczego.

Or. de

Poprawka 139
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) W swojej rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie przeglądu planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia 
energii Parlament Europejski wezwał 
Komisję do uwzględnienia w jej 
poprawionym planie działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii środków, 
które pozwoliłyby nadrobić przewidywane
zaległości, tak aby osiągnąć ogólny cel UE 
w zakresie efektywności energetycznej w 
roku 2020. Według nowszych danych i 
wniosków zaległości są znacznie mniejsze 
niż przewidywano jeszcze w połowie 2011 
r.

Or. de

Poprawka 140
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swojej rezolucji z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie przeglądu planu 
działania na rzecz racjonalizacji zużycia
energii Parlament Europejski wezwał 
Komisję do uwzględnienia w jej 

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

poprawionym planie działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii środków, 
które pozwoliłyby nadrobić powstałe 
zaległości, tak aby osiągnąć ogólny cel UE 
w zakresie efektywności energetycznej w 
roku 2020; zaległości te wynoszą obecnie 
około 204 Mtoe z 368 Mtoe oszczędności 
podlegających omawianemu celowi.

Or. de

Poprawka 141
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 142
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jedną z inicjatyw przewodnich strategii 
„Europa 2020” jest inicjatywa „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” 
przyjęta przez Komisję w dniu 26 stycznia 

(6) Jedną z inicjatyw przewodnich strategii 
„Europa 2020” jest inicjatywa „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” 
przyjęta przez Komisję w dniu 26 stycznia 
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2011 r. Określono w niej efektywność 
energetyczną jako jeden z najważniejszych 
elementów służący zapewnieniu 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów energetycznych.

2011 r. Określono w niej efektywność 
energetyczną jako jeden z najważniejszych 
elementów służący zapewnieniu 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów energetycznych oraz ochronie 
konkurencyjności UE.

Or. ro

Poprawka 143
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Jedną z inicjatyw przewodnich strategii 
„Europa 2020” jest inicjatywa „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” 
przyjęta przez Komisję w dniu 26 stycznia 
2011 r. Określono w niej efektywność 
energetyczną jako jeden z najważniejszych 
elementów służący zapewnieniu 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów energetycznych.

(6) Jedną z inicjatyw przewodnich strategii 
„Europa 2020” jest inicjatywa „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów” 
przyjęta przez Komisję w dniu 26 stycznia 
2011 r. Określono w niej efektywność 
energetyczną jako jeden z najważniejszych 
elementów służący zapewnieniu 
zrównoważonego wykorzystywania 
zasobów energetycznych i innych.

Or. de

Poprawka 144
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W konkluzjach Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. 
potwierdzono, że UE nie zmierza w 
kierunku osiągnięcia swojego celu w 
zakresie efektywności energetycznej, oraz 
że niezbędne są zdecydowane działania na 
rzecz wykorzystania znacznych 
możliwości poczynienia większych 
oszczędności energii w sektorze 

(7) W konkluzjach Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. 
potwierdzono, że UE nie zmierza w 
kierunku osiągnięcia swojego celu w 
zakresie efektywności energetycznej, oraz 
że niezbędne są zdecydowane działania na 
rzecz wykorzystania znacznych 
możliwości poczynienia większych 
oszczędności energii w budynkach, w 
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budynków, transportu, produktów i 
procesów.

transporcie, w zastosowaniu do 
niskoenergochłonnych produktów i do
procesów technologicznych poprzez wzrost 
efektywności użytkowania zasobów w tych 
sektorach, w tym także dzięki efektywnym 
procesom konwersji w energetyce.

Or. pl

Uzasadnienie

Trwały wzrost efektywności może być tylko wynikiem wdrożenia innowacyjnych technologii, a
nie mechanicznego ograniczenia konsumpcji energii.

Poprawka 145
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W konkluzjach Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. 
potwierdzono, że UE nie zmierza w 
kierunku osiągnięcia swojego celu w 
zakresie efektywności energetycznej, oraz 
że niezbędne są zdecydowane działania na 
rzecz wykorzystania znacznych 
możliwości poczynienia większych
oszczędności energii w sektorze 
budynków, transportu, produktów i 
procesów.

(7) W konkluzjach Prezydencji Rady 
Europejskiej z dnia 4 lutego 2011 r. 
potwierdzono, że UE nie zmierza w 
kierunku osiągnięcia swojego celu w 
zakresie efektywności energetycznej, oraz 
że niezbędne są zdecydowane działania na 
rzecz wykorzystania znacznych 
możliwości uzyskania większych korzyści 
wynikających z efektywności 
energetycznej w sektorze budynków, 
transportu, produktów i procesów.
(Ta poprawka odnosząca się do 
sformułowania „oszczędności energii” ma 
zastosowanie do całego tekstu. Jej 
przyjęcie będzie wiązało się z 
koniecznością naniesienia zmian w całym 
tekście.)

Or. en

Poprawka 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dnia 8 marca 2011 r. Komisja przyjęła 
plan na rzecz efektywności energetycznej 
(ang. Energy Efficiency Plan, EEP). W 
planie tym potwierdzono, iż Unia nie jest 
na właściwej drodze do osiągnięcia 
swojego celu w zakresie efektywności 
energetycznej. Aby zaradzić tej sytuacji, w 
planie określono szereg polityk i środków 
dotyczących efektywności energetycznej, 
obejmujących cały łańcuch dostaw energii, 
w tym wytwarzanie, przesyłanie i 
dystrybucję energii, jak również wiodącą 
rolę sektora publicznego w dążeniu do 
efektywności energetycznej, budynki i 
urządzenia, przemysł oraz potrzebę 
upoważnienia odbiorców końcowych do 
zarządzania swoim zużyciem energii. 
Kwestia efektywności energetycznej w 
sektorze transportowym została 
rozpatrzona równolegle w białej księdze w 
sprawie transportu przyjętej dnia 28 
marca 2011 r. W szczególności inicjatywa 
26. zawarta w białej księdze wzywa do 
przyjęcia odpowiednich norm emisji CO2
dla pojazdów we wszystkich rodzajach 
transportu; w stosownych przypadkach 
normy takie miałyby zostać uzupełnione o 
wymogi w zakresie wydajności 
energetycznej w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów układów napędowych.

(8) Dnia 8 marca 2011 r. Komisja przyjęła 
plan na rzecz efektywności energetycznej 
(ang. Energy Efficiency Plan, EEP). W 
planie tym potwierdzono, iż Unia nie jest 
na właściwej drodze do osiągnięcia 
swojego celu w zakresie efektywności 
energetycznej. Aby zaradzić tej sytuacji, w 
planie określono szereg polityk i środków 
dotyczących efektywności energetycznej, 
obejmujących cały łańcuch dostaw energii, 
w tym wytwarzanie, przesyłanie i 
dystrybucję energii, jak również wiodącą 
rolę sektora publicznego w dążeniu do 
efektywności energetycznej, budynki i 
urządzenia, przemysł oraz potrzebę 
upoważnienia odbiorców końcowych do 
zarządzania swoim zużyciem energii. W 
planie tym ustalono, że Komisja w 2013 r. 
przedłoży ocenę uzyskanych wyników i 
poinformuje, czy programy, o których 
mowa, wspólnie przyczynią się do 
osiągnięcia europejskiego celu 20%, oraz 
że Komisja zaproponuje prawnie wiążące 
cele krajowe na rok 2020, jeśli przegląd 
wykaże, że osiągnięcie ogólnego celu UE 
jest mało prawdopodobne.

Or. en

Poprawka 147
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Dnia 8 marca 2011 r. Komisja przyjęła (8) Dnia 8 marca 2011 r. Komisja przyjęła 



PE475.873v01-00 20/110 AM\882686PL.doc

PL

plan na rzecz efektywności energetycznej 
(ang. Energy Efficiency Plan, EEP. W 
planie tym potwierdzono, iż Unia nie jest 
na właściwej drodze do osiągnięcia 
swojego celu w zakresie efektywności 
energetycznej. Aby zaradzić tej sytuacji, w 
planie określono szereg polityk i środków 
dotyczących efektywności energetycznej, 
obejmujących cały łańcuch dostaw energii, 
w tym wytwarzanie, przesyłanie i 
dystrybucję energii, jak również wiodącą 
rolę sektora publicznego w dążeniu do 
efektywności energetycznej, budynki i 
urządzenia, przemysł oraz potrzebę 
upoważnienia odbiorców końcowych do 
zarządzania swoim zużyciem energii. 
Kwestia efektywności energetycznej w 
sektorze transportowym została 
rozpatrzona równolegle w białej księdze w 
sprawie transportu przyjętej dnia 28 marca 
2011 r. W szczególności inicjatywa 26. 
zawarta w białej księdze wzywa do 
przyjęcia odpowiednich norm emisji CO2 
dla pojazdów we wszystkich rodzajach 
transportu; w stosownych przypadkach 
normy takie miałyby zostać uzupełnione o 
wymogi w zakresie wydajności 
energetycznej w odniesieniu do wszystkich 
rodzajów układów napędowych.

plan na rzecz efektywności energetycznej 
(ang. Energy Efficiency Plan, EEP. W 
planie tym potwierdzono, iż Unia 
prawdopodobnie nie jest na właściwej 
drodze do osiągnięcia swojego celu w 
zakresie efektywności energetycznej. Aby 
zaradzić tej sytuacji, w planie określono 
szereg polityk i środków dotyczących 
efektywności energetycznej, obejmujących 
cały łańcuch dostaw energii, w tym 
wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję 
energii, jak również wiodącą rolę sektora 
publicznego w dążeniu do efektywności 
energetycznej, budynki i urządzenia, 
przemysł oraz potrzebę upoważnienia 
odbiorców końcowych do zarządzania 
swoim zużyciem energii. Kwestia 
efektywności energetycznej w sektorze 
transportowym została rozpatrzona 
równolegle w białej księdze w sprawie 
transportu przyjętej dnia 28 marca 2011 r.

Or. de

Poprawka 148
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W dniu 8 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła także plan działania prowadzący 
do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r., określając z tej perspektywy 
potrzebę położenia większego nacisku na 
efektywność energetyczną.

(9) W dniu 8 marca 2011 r. Komisja 
przyjęła także plan działania prowadzący 
do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
do 2050 r., określając z tej perspektywy 
potrzebę położenia większego nacisku na 
rzeczywistą efektywność energetyczną, 
sprzyjającą zmniejszeniu zużycia energii 
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pierwotnej.

Or. pl

Uzasadnienie

Droga do niskoemisyjnej gospodarki winna prowadzić przez implementację rzeczywistej 
efektywności energetycznej, a nie administracyjne narzucanie kwot cięć emisji CO2.

Poprawka 149
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W ocenie skutków Komisji 
Europejskiej z dnia 22 czerwca 2011 r.24

wykazano, że dla zapewnienia realizacji 
ogólnego celu w zakresie oszczędności 
energii w wysokości 20% bardziej 
odpowiednie byłyby krajowe wiążące cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
dotyczące zużycia energii pierwotnej, niż 
krajowe cele orientacyjne w zakresie 
efektywności energetycznej. Ponadto w tej 
ocenie skutków wykazano, że wiążące cele 
zapewniłyby państwom członkowskim 
większą elastyczność w odniesieniu do 
określania środków służących 
oszczędności energii dostosowanych do 
charakterystyki poszczególnych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 150
Herbert Reul

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

(9a) Komisja ponadto wielokrotnie 
podkreślała, że aby osiągnąć cel 20%
oszczędności zużycia energii, konieczna 
jest również zmiana zachowania 
konsumentów przy jednoczesnym 
zachowaniu takiej samej jakości życia1.
__________________
1 Komunikat Komisji z dnia 19 
października 2006 r.: „Plan działania na 
rzecz racjonalizacji zużycia energii: 
sposoby wykorzystania potencjału” 
COM(2006) 545.

Or. de

Poprawka 151
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) W tym kontekście proponuje się 
aktualizację unijnych ram prawnych 
dotyczących efektywności energetycznej 
za pomocą dyrektywy służącej osiągnięciu 
ogólnego celu polegającego na dokonaniu 
20% oszczędności zużycia energii 
pierwotnej w Unii lub na odpowiednim 
zwiększeniu produktywności 
energetycznej do roku 2020. W tym celu 
należy ustanowić wspólne ramy służące 
promowaniu środków oszczędności 
energii, wspólną metodologię obliczania 
oszczędności i mechanizmy kontroli na
potrzeby wdrożenia niektórych wniosków 
uwzględnionych w planie na rzecz 
efektywności energetycznej z 2011 r., jak 
również wykorzystania wskazanego w tym 
planie niezrealizowanego potencjału w 
zakresie oszczędności energii. Poza tym 
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niezrealizowanego potencjału w zakresie 
oszczędności energii.

niniejsza dyrektywa powinna wskazywać 
państwom członkowskim instrumenty, za 
pomocą których można uzyskać 
oszczędności energii.

Or. de

Poprawka 152
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 153
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pl

Uzasadnienie

Sektorowa poprawa efektywności nawet o więcej niż 20% nie zawsze musi prowadzić do 20% 
oszczędności brutto w krajach członkowskich. Bardziej celne jest zatem stwierdzenie, że 
winno to prowadzić do maksymalnej oszczędności energii.

Poprawka 154
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W tym kontekście zachodzi 
konieczność dokonania aktualizacji 
unijnych ram prawnych dotyczących 
efektywności energetycznej za pomocą 
dyrektywy służącej osiągnięciu ogólnego 

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

ogólnego celu polegającego na dokonaniu 
20% oszczędności zużycia energii 
pierwotnej w Unii do roku 2020, a także 
dalszemu zwiększeniu efektywności 
energetycznej po roku 2020. W tym celu 
należy opracować wspólne ramy służące 
wspieraniu efektywności energetycznej w 
Unii oraz określić konkretne działania 
ukierunkowane na wdrożenie niektórych 
wniosków uwzględnionych w planie na 
rzecz efektywności energetycznej z 2011 
r., jak również na wykorzystanie 
wskazanego w tym planie znacznego 
niezrealizowanego potencjału w zakresie 
oszczędności energii.

Or. de

Poprawka 155
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg w 
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celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego, 
a także do doprowadzenia do 
bezemisyjnego wytwarzania energii 
elektrycznej do roku 2050.

nawiązaniu do przeprowadzonej oceny.

Or. de

Uzasadnienie

Sektor energetyczny podlega już systemowi handlu emisjami, którego normy od dnia 1 
stycznia 2013 r. zostaną znacznie zaostrzone. Należy odrzucić podwajanie instrumentów 
mających zastosowanie w tym samym sektorze, ponieważ mogłoby to doprowadzić do ich 
niepożądanego wzajemnego oddziaływania.

Poprawka 156
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg.
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prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego, 
a także do doprowadzenia do 
bezemisyjnego wytwarzania energii 
elektrycznej do roku 2050.

Or. de

Uzasadnienie

Unia powinna skoncentrować się na osiągnięciu swoich celów do 2020 r., i co najwyżej 
powinna dążyć do osiągnięcia celów przewidzianych na najbliższe dziesięciolecie. 
Dyskutowanie o celach, które miałyby zostać osiągnięte do 2050 r., jest czystą demagogią. 
Nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju technologicznego czy politycznego do 2050 r.

Poprawka 157
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE)
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
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niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego,
a także do doprowadzenia do 
bezemisyjnego wytwarzania energii 
elektrycznej do roku 2050.

niskoemisyjną do 2050 r., a także do 
doprowadzenia do bezemisyjnego 
wytwarzania energii elektrycznej do roku 
2050, nie tylko poprzez zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych z sektora 
energetycznego, lecz także poprzez 
wspieranie kongeneracji jako 
niskoemisyjnej alternatywy dla małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz dużych 
przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 158
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20 % do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego, a 
także do doprowadzenia do bezemisyjnego 
wytwarzania energii elektrycznej do roku 

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie, w zależności od ich 
miksu energetycznego, w realizacji celu 
maksymalnego zadeklarowanego
zmniejszenia zużycia energii do 2020 r. w 
porównaniu z założeniami, a także do 
przedłożenia sprawozdania w tej sprawie 
do 2012 r. Stanowi ona również, że aby 
pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego.
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2050.

Or. pl

Uzasadnienie

Kraje członkowskie mają różne potrzeby rozwojowe i różne możliwości obniżania emisji do 
2050 roku.

Poprawka 159
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego, a 
także do doprowadzenia do bezemisyjnego 
wytwarzania energii elektrycznej do roku 
2050.

(11) Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku 
redukcyjnego (nr 406/2009/WE) 
zobowiązuje Komisję do dokonania oceny 
postępów poczynionych przez Wspólnotę i 
państwa członkowskie w realizacji celu 
zmniejszenia zużycia energii o 20% do 
2020 r. w porównaniu z założeniami, a 
także do przedłożenia sprawozdania w tej 
sprawie do 2012 r. Stanowi ona również, 
że aby pomóc państwom członkowskim w 
dotrzymaniu zobowiązań Wspólnoty 
dotyczących redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
zaproponować do dnia 31 grudnia 2012 r. 
umocnione lub nowe środki mające 
przyspieszyć poprawę efektywności 
energetycznej. Niniejsza dyrektywa 
stanowi odpowiedź na ten wymóg. 
Przyczynia się ona również do osiągnięcia 
celów przedstawionych w planie działania 
prowadzącym do przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną do 2050 r., zwłaszcza 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych z sektora energetycznego, a 
także do doprowadzenia do bezemisyjnego 
wytwarzania energii elektrycznej oraz 
ogrzewania i chłodzenia do roku 2050.

Or. en
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Poprawka 160
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy przyjąć zintegrowane 
podejście w celu wykorzystania 
istniejącego potencjału w zakresie 
oszczędności energii z uwzględnieniem 
oszczędności w sektorze dostaw energii 
oraz w sektorach końcowego jej 
wykorzystywania. Jednocześnie należy 
umocnić przepisy dyrektywy 2004/8/WE w 
sprawie wspierania kogeneracji w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 
rynku wewnętrznym energii25 oraz 
dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych26.

Należy przyjąć zintegrowane podejście
odpowiadające warunkom lokalnym w 
celu wykorzystania istniejącego potencjału 
w zakresie oszczędności energii z 
uwzględnieniem oszczędności w sektorze 
dostaw energii oraz w sektorach 
końcowego jej wykorzystywania.

Or. de

Uzasadnienie

Zasady pomocniczości należy przestrzegać w celu odpowiedniego uwzględnienia 
różnorodności w UE.

Poprawka 161
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy przyjąć zintegrowane 
podejście w celu wykorzystania 
istniejącego potencjału w zakresie 
oszczędności energii z uwzględnieniem 
oszczędności w sektorze dostaw energii 
oraz w sektorach końcowego jej 
wykorzystywania. Jednocześnie należy 
umocnić przepisy dyrektywy 2004/8/WE w 

(12) Należy przyjąć zintegrowane 
podejście w celu wykorzystania 
istniejącego potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej z 
uwzględnieniem oszczędności w sektorze 
dostaw energii oraz w sektorach 
końcowego jej wykorzystywania. 
Jednocześnie należy umocnić przepisy 
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sprawie wspierania kogeneracji w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 
rynku wewnętrznym energii oraz 
dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych.

dyrektywy 2004/8/WE w sprawie 
wspierania kogeneracji w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 
rynku wewnętrznym energii oraz 
dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych.

Or. en

Poprawka 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) „W komunikacie Komisji pt. 
„Priorytety w odniesieniu do 
infrastruktury energetycznej na 2020 r. i
w dalszej perspektywie – plan działania na 
rzecz zintegrowanej europejskiej sieci 
energetycznej” podkreślono potrzebę 
dostosowania zdolności energetycznej UE 
do wielu różnych zastosowań i technologii 
opierających się na energii elektrycznej 
jako źródle energii, a także potrzebę 
utrzymania bezpieczeństwa systemu. 
Zasoby, zastosowania i technologie 
związane z zapotrzebowaniem mogą 
prowadzić do znaczącego obniżenia emisji 
dwutlenku węgla oraz do zintegrowania 
odnawialnych źródeł energii w sieciach 
energetycznych. Państwa członkowskie 
powinny w związku z tym zachęcać do 
włączenia do rynków energii zasobów, 
zastosowań i technologii związanych z 
zapotrzebowaniem, takich jak reagowanie 
na zapotrzebowanie.”

Or. en
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Poprawka 163
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W komunikacie Komisji pt. 
„Priorytety w odniesieniu do 
infrastruktury energetycznej na 2020 r. i 
w dalszej perspektywie – plan działania na 
rzecz zintegrowanej europejskiej sieci 
energetycznej” podkreślono potrzebę 
dostosowania zdolności energetycznej UE 
do wielu różnych zastosowań i technologii 
opierających się na energii elektrycznej 
jako źródle energii, a także potrzebę 
utrzymania bezpieczeństwa systemu. 
Zasoby, zastosowania i technologie 
związane z zapotrzebowaniem mogą 
prowadzić do znaczącego obniżenia emisji 
dwutlenku węgla oraz do zintegrowania 
odnawialnych źródeł energii w sieciach 
energetycznych. Państwa członkowskie 
powinny w związku z tym zachęcać do 
włączenia do rynków energii zasobów, 
zastosowań i technologii związanych z 
zapotrzebowaniem, takich jak reagowanie 
na zapotrzebowanie.

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie należy podkreślić istotną rolę włączenia zasobów, zastosowań i 
technologii związanych z zapotrzebowaniem do rynków energii na potrzeby osiągnięcia celu 
20% oszczędności energii oraz zwiększenia zintegrowania odnawialnych źródeł energii z 
sieciami energetycznymi.

Poprawka 164
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en



PE475.873v01-00 34/110 AM\882686PL.doc

PL

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę to, że państwa członkowskie w krajowych programach reform (kwiecień 
2011 r.) przewidzianych w ramach strategii „UE 2020” poinformowały już Komisję o swoich 
celach na rok 2020 związanych ze zużyciem energii, istnieje jasna podstawa niezwłocznego 
wyznaczenia odnośnych celów na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka 165
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Cel polegający na osiągnięciu 
oszczędności w zakresie energii pierwotnej 
lub alternatywny cel w zakresie 
energochłonności należy realizować na 
szczeblu lokalnym. Kluczowe znaczenie 
mają w związku z tym lokalne, regionalne 
i krajowe środki wspierające oszczędność 
energii. Komisja powinna obserwować 
powstawanie konkurencji między 
instrumentami oraz na podstawie analizy 
różnych instrumentów, uwzględniającej 
warunki lokalne, przygotować przegląd 
najefektywniejszych instrumentów oraz 
ich kosztów. Na podstawie takiego 
przeglądu Komisja powinna być w stanie 
przekazać państwom członkowskim i 
gminom zalecenia. Jednocześnie państwa 
członkowskie powinny same wyznaczyć 
cele krajowe, których osiągnięcie możliwe 
jest również na niższych szczeblach 
administracyjnych. Decyzja, czy cele te 
powinny być na ich terytorium wiążące, 
czy też orientacyjne, powinna należeć do 
państw członkowskich. Jeżeli analiza 
sprawozdań krajowych przeprowadzona 
przez Komisję wykaże, iż osiągnięcie 
ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja wspólnie z 
państwami członkowskimi powinna 
opracować rozwiązania dostosowane do 
konkretnej sytuacji, na podstawie których 
to rozwiązań osiągnięcie celów krajowych 
i celu Unii będzie jednak możliwe.
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ocena ta wykaże, iż osiągnięcie ogólnego 
celu Unii jest mało prawdopodobne, 
Komisja powinna zaproponować 
wprowadzenie obowiązkowych celów 
krajowych na rok 2020 przy 
uwzględnieniu różnej sytuacji wyjściowej 
państw członkowskich, ich sytuacji 
gospodarczej oraz działań podjętych 
wcześniej w tej dziedzinie.

Or. de

Poprawka 166
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20 % efektywności 
energetycznej został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Poprzez określenie 
obowiązkowych krajowych celów w 
zakresie oszczędności energii, opartych na 
mechanizmie wspólnego wysiłku 
redukcyjnego państw członkowskich, 
Unia byłaby w stanie osiągnąć 
ogólnounijny cel w zakresie oszczędności 
energii, który ma podstawowe znaczenie 
dla polityki przeciwdziałania zmianie 
klimatu, dla konkurencyjności, przejścia 
w kierunku bardziej zrównoważonej 
gospodarki i tworzenia miejsc pracy. 
Jednocześnie takie podejście umożliwiłoby 
państwom członkowskim dostosowanie ich 
środków w zakresie efektywności 
energetycznej do uwarunkowań i 
priorytetów krajowych.
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są wystarczające do zrealizowania celu 
wspólnego. Komisja powinna zatem ściśle 
monitorować wdrażanie krajowych 
programów dotyczących efektywności 
energetycznej przy użyciu swoich
zmienionych ram prawnych oraz w 
ramach procesu „Europa 2020”. Jeżeli 
ocena ta wykaże, iż osiągnięcie ogólnego 
celu Unii jest mało prawdopodobne, 
Komisja powinna zaproponować 
wprowadzenie obowiązkowych celów 
krajowych na rok 2020 przy 
uwzględnieniu różnej sytuacji wyjściowej 
państw członkowskich, ich sytuacji 
gospodarczej oraz działań podjętych 
wcześniej w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 167
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie 
skutku, niezbędne będzie wzmocnienie 
ram politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
zatem powinno się zobowiązać państwa 
członkowskie do ustanowienia krajowych 
celów, systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej. Decyzja, czy 
cele te powinny być na ich terytorium 
wiążące, czy też orientacyjne, powinna 
należeć do państw członkowskich. W 
drugim etapie Komisja powinna ocenić 

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Przyszłe zmiany 
cen energii będą zachęcały poszczególne 
osoby do ograniczenia swojego zużycia 
energii; w związku z tym faktyczne 
korzyści wynikające z efektywności 
energetycznej można osiągnąć przede 
wszystkim poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej wspólnej 
infrastruktury wykorzystywanej w 
budynkach, instalacjach centralnego 
ogrzewania i sektorze transportu, w 
których to dziedzinach osoby 
indywidualne lub przedsiębiorstwa nie 
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wspomniane cele oraz poszczególne 
działania każdego państwa 
członkowskiego wraz z danymi 
dotyczącymi dokonanych postępów, co ma 
na celu oszacowanie prawdopodobieństwa 
osiągnięcia ogólnego celu Unii oraz 
zakresu, w jakim poszczególne działania 
są wystarczające do zrealizowania celu 
wspólnego. Komisja powinna zatem ściśle 
monitorować wdrażanie krajowych 
programów dotyczących efektywności 
energetycznej przy użyciu swoich 
zmienionych ram prawnych oraz w 
ramach procesu „Europa 2020”. Jeżeli 
ocena ta wykaże, iż osiągnięcie ogólnego 
celu Unii jest mało prawdopodobne, 
Komisja powinna zaproponować 
wprowadzenie obowiązkowych celów 
krajowych na rok 2020 przy 
uwzględnieniu różnej sytuacji wyjściowej 
państw członkowskich, ich sytuacji 
gospodarczej oraz działań podjętych 
wcześniej w tej dziedzinie.

podejmują decyzji i nie mają wpływu na 
decyzje o poprawie efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie skutku, 
niezbędne będzie wzmocnienie ram 
politycznych poprzez dodanie systemu 

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

niezbędne będzie wzmocnienie ram 
politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
zatem powinno się zobowiązać państwa 
członkowskie do uzgodnienia krajowych 
celów, systemów i programów w zakresie 
efektywności energetycznej w oparciu o 
jasne porozumienie w zakresie wspólnego 
wysiłku redukcyjnego. Komisja powinna 
ściśle monitorować, a jeśli to konieczne –
narzucać właściwe wdrażanie krajowych 
programów dotyczących efektywności 
energetycznej przy użyciu swoich 
zmienionych ram prawnych oraz w ramach 
procesu „Europa 2020”. Jeżeli ocena ta 
wykaże, iż osiągnięcie ogólnego celu Unii 
jest mało prawdopodobne, Komisja 
powinna zaproponować wprowadzenie 
prawnie wiążących celów krajowych na 
rok 2020 przy uwzględnieniu różnej 
sytuacji wyjściowej państw 
członkowskich, ich sytuacji gospodarczej 
oraz działań podjętych wcześniej w tej 
dziedzinie.

Or. en

Poprawka 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 

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

krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Ponieważ
urzeczywistnienie wspomnianego 
podejścia jest mało prawdopodobne, 
niezbędne będzie wzmocnienie ram 
politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. W pierwszym etapie 
Komisja, w wyniku dyskusji z państwami 
członkowskimi, powinna zatem ustanowić 
krajowe cele, systemy i programy w 
zakresie efektywności energetycznej, 
skutecznie opracowane w celu 
zapewnienia, że ogólny cel 20% 
efektywności energetycznej UE zostanie 
do 2020 r. osiągnięty lub przekroczony, a
także określić plan działania na rzecz 
osiągnięcia tych obowiązkowych celów 
krajowych do roku 2020 przy 
uwzględnieniu różnej sytuacji wyjściowej 
państw członkowskich, ich sytuacji 
gospodarczej oraz działań podjętych 
wcześniej w tej dziedzinie.

Or. en

Poprawka 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły



PE475.873v01-00 40/110 AM\882686PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) Najbardziej odpowiednim byłoby, 
gdyby cel 20% efektywności energetycznej 
został osiągnięty w wyniku 
skumulowanego wdrożenia konkretnych 
krajowych i europejskich środków 
wspierających efektywność energetyczną 
w różnych dziedzinach. Nawet jeżeli 
wspomniane podejście nie odniesie skutku, 
niezbędne będzie wzmocnienie ram 
politycznych poprzez dodanie systemu 
celów wiążących. Państwa członkowskie 
miały dostatecznie dużo czasu na 
osiągnięcie głównego celu strategii 
„Europa 2020”. W 2013 r. Komisja 
przeprowadzi przegląd w celu 
stwierdzenia, czy cele krajowe powinny 
być na ich terytorium wiążące, czy też 
orientacyjne. W drugim etapie Komisja 
powinna ocenić wspomniane cele oraz 
poszczególne działania każdego państwa 
członkowskiego wraz z danymi 
dotyczącymi dokonanych postępów. Na tej 
podstawie Komisja oszacuje 
prawdopodobieństwo osiągnięcia ogólnego 
celu Unii oraz zakresu, w jakim 
poszczególne działania są wystarczające do 
zrealizowania celu wspólnego. Komisja 
powinna zatem ściśle monitorować 
wdrażanie krajowych programów 
dotyczących efektywności energetycznej 
przy użyciu swoich zmienionych ram 
prawnych oraz w ramach procesu „Europa 
2020”. Jeżeli ocena ta wykaże, iż 
osiągnięcie ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja powinna 
zaproponować wprowadzenie 
obowiązkowych celów krajowych na rok 
2020 przy uwzględnieniu różnej sytuacji 
wyjściowej państw członkowskich, ich 
sytuacji gospodarczej oraz działań 
podjętych wcześniej w tej dziedzinie.

Or. en
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Uzasadnienie

W dniu 4 lutego 2011 r. Rada Europejska poinformowała, „że do 2013 r. przeprowadzi 
przegląd wdrożenia celu UE w zakresie efektywności energetycznej oraz w razie potrzeby 
rozważy dalsze działania”. Termin 30 czerwca 2014 r. pokrywa się z upływem mandatu 
Komisji; przyjęcie wszelkich nowych środków prawdopodobnie przesunie się o 6-12 miesięcy.

Poprawka 171
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

osiągnięcie ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja powinna 
zaproponować wprowadzenie celów 
krajowych na rok 2020 przy uwzględnieniu 
różnej sytuacji wyjściowej państw 
członkowskich, ich sytuacji gospodarczej, 
udziału przemysłu energochłonnego oraz 
działań podjętych wcześniej w tej 
dziedzinie.

Or. de

Poprawka 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wdrażanie krajowych programów 
dotyczących efektywności energetycznej 
przy użyciu swoich zmienionych ram 
prawnych oraz w ramach procesu „Europa 
2020”. Jeżeli ocena ta wykaże, iż 
osiągnięcie ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja powinna 
zaproponować wprowadzenie 
dodatkowych środków na rok 2020 przy 
uwzględnieniu różnej sytuacji wyjściowej 
państw członkowskich, ich sytuacji 
gospodarczej oraz działań podjętych 
wcześniej w tej dziedzinie.

Or. fi

Poprawka 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Następnie Komisja powinna ocenić 
wspomniane cele krajowe oraz postępy w 
realizacji poszczególnych działań każdego 
państwa członkowskiego, co ma na celu 
zapewnienie, że proces osiągania 
ogólnego celu Unii przebiega prawidłowo 
oraz że indywidualne działania są 
wystarczające do zrealizowania wspólnego
celu. Komisja powinna zatem ściśle 
monitorować wdrażanie krajowych 
programów dotyczących efektywności 
energetycznej przy użyciu swoich 
zmienionych ram prawnych oraz w 
ramach procesu „Europa 2020”. Jeżeli 
ocena ta wykaże, iż dane państwo 
członkowskie nie podejmuje 
uzgodnionych działań oraz iż osiągnięcie 
ogólnego celu Unii jest mało 
prawdopodobne, Komisja powinna 
zobowiązać to państwo członkowskie do 
określenia odpowiednich i 
proporcjonalnych środków mających na 
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celu ponowne przystąpienie do realizacji
uzgodnionych działań w rozsądnym 
czasie.

Or. en

Poprawka 174
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Sygnały cenowe mają kluczowe 
znaczenie dla zwiększenia efektywności 
energetycznej, a wykorzystanie 
instrumentów gospodarczych jest 
najbardziej opłacalnym sposobem 
wsparcia oszczędności energii.

Or. en

Poprawka 175
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Całkowita wielkość wydatków 
publicznych jest równa 19% wartości 
produktu krajowego brutto Unii. Z tej 
przyczyny sektor publiczny stanowi istotny 
czynnik pobudzający transformację rynku 
w kierunku bardziej energooszczędnych 
produktów, budynków i usług, a także 
wpływający na zmianę sposobu 
postępowania w dziedzinie zużycia energii 
przez obywateli i przedsiębiorstwa. 
Ponadto zmniejszenie zużycia energii przy 
pomocy środków poprawy efektywności 
energetycznej umożliwi przeznaczenie 
środków publicznych na inne cele. 
Instytucje publiczne na szczeblu 

(14) Całkowita wielkość wydatków 
publicznych jest równa 19% wartości 
produktu krajowego brutto Unii. Z tej 
przyczyny sektor publiczny stanowi istotny 
czynnik pobudzający transformację rynku 
w kierunku bardziej energooszczędnych 
produktów, budynków i usług, a także 
wpływający na zmianę sposobu 
postępowania w dziedzinie zużycia energii 
przez obywateli i przedsiębiorstwa. 
Ponadto zmniejszenie zużycia energii przy 
pomocy środków poprawy efektywności 
energetycznej umożliwi przeznaczenie 
środków publicznych na inne cele. 
Instytucje publiczne na szczeblu 
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krajowym, regionalnym i lokalnym 
powinny w sprawie efektywności 
energetycznej stanowić przykład do 
naśladowania.

krajowym, regionalnym i lokalnym 
powinny w sprawie efektywności 
energetycznej stanowić przykład do 
naśladowania. Aby mogły one odgrywać 
taką rolę, należy im pozostawić szeroko 
zakrojoną swobodę doboru konkretnych 
środków.

Or. de

Poprawka 176
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niezbędne jest zwiększenie 
energetycznego wskaźnika renowacji 
budynków, gdyż istniejące zasoby 
budowlane stanowią sektor o najwyższym 
potencjale w zakresie oszczędności energii. 
Budynki będące własnością instytucji 
publicznych stanowią w niektórych 
państwach członkowskich znaczną część 
zasobów budowlanych i mają znaczną 
widoczność w życiu publicznym. Państwa 
członkowskie powinny zatem wprowadzić 
w życie programy i określić instrumenty, 
za pomocą których możliwe będzie 
odczuwalne zwiększenie wskaźnika 
renowacji. Priorytetowo należy przy tym 
potraktować budynki o najwyższym 
potencjale w zakresie oszczędności 
energii. Środki finansowe i inne zachęty 
można by przy tym zróżnicować w ten 
sposób, żeby renowacje energetyczne, 
które prowadzą do obniżenia zużycia 
energii o ponad 50%, były finansowane w 
największym stopniu. Natomiast 
renowacje energetyczne, które nie 
prowadzą do oszczędności w wysokości co 
najmniej 15% w stosunku do wyjściowego 
zapotrzebowania na energię, nie powinny 
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członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich 
charakterystyka energetyczna została 
poprawiona tak, aby spełniała minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej.

być finansowane.

Or. de

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich programy zachęt okazały się niezwykle skuteczne, jeśli 
chodzi np. o rozpoczęcie renowacji. Ogólną dostępność takich programów zachęt można by 
ponadto zapewnić wszystkim, czyli również osobom fizycznym. Finansowane powinny być 
przy tym przede wszystkim te działania, które umożliwią uzyskanie znacznych oszczędności 
energii.

Poprawka 177
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 178
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

(15) Powinno się zwiększyć wskaźnik
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Wskazane jest zatem 
zintensyfikowanie działań w zakresie 
renowacji budynków będących własnością 
instytucji publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej.
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Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków27. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich 
charakterystyka energetyczna została 
poprawiona tak, aby spełniała minimalne 
wymagania dotyczące charakterystyki 
energetycznej.

Or. de

Poprawka 179
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Znaczną część 
krajowych celów państw członkowskich w 
zakresie oszczędności energii należy zatem 
osiągnąć za pomocą środków, zwłaszcza 
renowacji, podejmowanych w sektorze 
budowlanym. Państwa członkowskie 
powinny zostać w związku z tym 
zobowiązane do sporządzenia planów 
działania w celu określenia celów w 
zakresie oszczędności energii w 
budynkach, w tym w budynkach 
publicznych, a planom tym powinny 
towarzyszyć konkretne mechanizmy i 
działania finansowe. Środki te powinny 
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Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

uzupełniać obowiązki odnoszące się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określone w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązki te stanowią
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Poprawka 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Państwa 
członkowskie powinny zatem przyjąć 
własne opłacalne i rozsądne pod 
pozostałymi względami środki służące 
zwiększeniu oszczędności energii oraz 
efektywności wykorzystania energii w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
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Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Środki w zakresie oszczędności 
energii i efektywności energetycznej w 
odniesieniu do budynków publicznych 
stanowią uzupełnienie przepisów 
wspomnianej dyrektywy, która 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby przy wykonywaniu 
ważniejszej renowacji istniejących 
budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej. Istotną rolę 
odgrywają również materiały budowlane, 
ponieważ coraz większa ilość całej energii 
zużywanej przez budynki powstaje na 
etapie budowy. Wspieranie 
wykorzystywania na skalę europejską 
niskoemisyjnych materiałów 
budowlanych, takich jak drewno, mogłoby 
ograniczyć obciążenie dla środowiska, 
jakie powoduje sektor budownictwa.

Or. fi

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna również zachęcać do stosowania 
rozwiązań, które są opłacalne ekonomicznie. Państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić 
na finansowanie bezcelowych renowacji, które nie byłyby opłacalne ekonomicznie. Należy 
połączyć stosunkowo szeroko zakrojone ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej z 
rutynową podstawową renowacją w trakcie cyklu życia budynku. Ponadto w dyrektywie 
należy uwzględnić kwestię materiałów budowlanych.

Poprawka 181
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Państwa 
członkowskie powinny skoncentrować 
swoje wysiłki – w pierwszej kolejności –
na działaniach mających największy 
wpływ na oszczędności energii pod kątem 
opłacalności, w szczególności w celu 
promowania renowacji istniejących 
budynków oraz modernizacji systemów 
grzewczych i chłodzących. Należy również 
uwzględnić przystępność cenową tego 
rodzaju działań dla obywateli. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.
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Or. en

Poprawka 182
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. W tym celu 
niniejsza dyrektywa musi zachować swoją 
długoterminową perspektywę oraz musi 
określać plany krajowe ukierunkowane 
na znaczne obniżenie zużycia energii 
zarówno w budynkach publicznych, jak i 
prywatnych do roku 2050. Budynki będące 
własnością instytucji publicznych lub przez 
nie zajmowane stanowią znaczną część 
zasobów budowlanych i mają znaczną 
widoczność w życiu publicznym. Należy 
zatem ustanowić roczny i długoterminowy 
wskaźnik poprawy zachowania w związku 
z energią w odniesieniu do wszystkich 
budynków będących własnością instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych w 
celu poprawy ich charakterystyki 
energetycznej. Wskaźnik ten nie powinien 
naruszać obowiązków odnoszących się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
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istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. es

Uzasadnienie

Wykorzystanie potencjału oszczędności energii w istniejących budynkach należy postrzegać w 
dłuższej perspektywie, a nie tylko w odniesieniu do roku 2020. Perspektywa długoterminowa 
(do roku 2050) ma kluczowe znaczenie dla pogodzenia celów w zakresie klimatu z 
efektywnością energetyczną.

Poprawka 183
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej bez 
naruszania bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynku podczas jego 
renowacji i eksploatacji. Renowacje te 
przeprowadza się z uwzględnieniem 
warunków klimatycznych i lokalnych oraz 
klimatu wewnętrznego, a także 
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budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

dostępności oraz innych wymogów 
zdrowotnych i bezpieczeństwa, i 
zamierzonego przeznaczenia budynku. 
Wskaźnik ten nie powinien naruszać 
obowiązków odnoszących się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way. Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arrive. In addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings. This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Poprawka 184
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Aby do tego 
doprowadzić, podstawowe znaczenie ma 
to, by w niniejszej dyrektywie zachowano 
perspektywę długoterminową oraz by 
określono w niej plany działania służące 
znacznemu zmniejszeniu zużycia energii 
do roku 2050 zarówno przez budynki 
prywatne, jak i publiczne. Budynki będące 
własnością instytucji publicznych lub przez 
nie zajmowane stanowią znaczną część 
zasobów budowlanych i mają znaczną 
widoczność w życiu publicznym. Należy 
zatem ustanowić cel długoterminowy oraz 
roczny wskaźnik poprawy charakterystyki 
energetycznej budynków będących 
własnością instytucji publicznych lub przez 
nie zajmowanych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. 
Wymagałoby to podwyższenia wskaźnika 
renowacji, w tym gruntownych renowacji, 
i o ile nie powinno to naruszać 
obowiązków odnoszących się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków, o tyle w rzeczywistości 
ułatwiałoby osiągnięcie tych założeń. 
Obowiązek przeprowadzania renowacji 
budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
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spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Poprawka 185
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
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charakterystyki energetycznej. charakterystyki energetycznej. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zapewnienie 
odpowiedniej jakości powietrza wewnątrz 
budynków, np. za pomocą właściwych 
wymogów dotyczących wentylacji oraz 
stosowania w budynkach niskoemisyjnych 
materiałów budowlanych, sprzętu i 
wyrobów budowlanych. W przypadkach, 
gdy środki w zakresie efektywności 
energetycznej dotyczą budynków 
publicznych, takich jak żłobki, 
przedszkola lub szkoły, przeprowadza się 
ocenę wpływu na zdrowie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 186
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

około 80% zużycia energii przez budynki 
publiczne i prywatne do roku 2050 oraz 
opracowanie planów działania jako części 
planów krajowych wymaganych na mocy 
dyrektywy 2010/31/UE. Budynki będące 
własnością instytucji publicznych lub przez 
nie zajmowane stanowią znaczną część 
zasobów budowlanych i mają znaczną 
widoczność w życiu publicznym. Należy 
zatem ustanowić roczny wskaźnik 
renowacji w odniesieniu do wszystkich 
budynków będących własnością instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowane w 
celu poprawy ich charakterystyki 
energetycznej. Wskaźnik ten nie powinien 
naruszać obowiązków odnoszących się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Poprawka 187
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 

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

unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem zachęcać 
państwa członkowskie do ustanowienia 
etapów pośrednich w oczekiwaniu na 
reakcje na potrzebę renowacji wszystkich 
budynków do roku 2050. Budynki będące 
własnością instytucji publicznych lub przez 
nie zajmowane stanowią znaczną część 
zasobów budowlanych i mają znaczną 
widoczność w życiu publicznym. Należy 
zatem ustanowić roczny wskaźnik 
renowacji w odniesieniu do wszystkich 
budynków będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Wskaźnik 
ten nie powinien naruszać obowiązków 
odnoszących się do budynków o niemal 
zerowym zużyciu energii, określonych w 
dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. fr

Poprawka 188
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 

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

zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
oszczędności energii. Co więcej, budynki 
mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia 
unijnego celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80–95% do roku 2050 w 
porównaniu z rokiem 1990. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Należy zatem 
ustanowić roczny wskaźnik renowacji w 
odniesieniu do wszystkich budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych w celu poprawy ich 
charakterystyki energetycznej. Renowacje 
przegród zewnętrznych przeprowadzane w 
budynkach, które nie należą do 
najgorszych klas efektywności 
energetycznej, należy uwzględnić w 
przepisach określających wskaźnik 
renowacji oraz należy je propagować.
Wskaźnik ten nie powinien naruszać 
obowiązków odnoszących się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Doraźna optymalizacja komponentów budowlanych może mieć niekorzystny wpływ na
efektywność energetyczną w kontekście późniejszej zmiany lub optymalizacji innych 
elementów budowlanych. Podczas późniejszej renowacji konieczne może się również okazać 
zastąpienie takich komponentów ze względu na synergie, które w innym razie mogłyby zostać 
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utracone. Inny problem polega na tym, że może być trudno uzyskać właściwą opłacalność 
późniejszej kompleksowej renowacji, ponieważ optymalna umowa obejmuje większą liczbę 
przedsięwzięć budowlanych przewidujących zarówno pobieżną, jak i gruntowną renowację.

Poprawka 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Niezbędne jest zwiększenie wskaźnika 
renowacji budynków, gdyż istniejące 
zasoby budowlane stanowią sektor o 
najwyższym potencjale w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej i 
zwiększenia oszczędności energii. Budynki 
będące własnością instytucji publicznych 
stanowią znaczną część zasobów 
budowlanych i mają znaczną widoczność 
w życiu publicznym. Przy właściwym 
uwzględnieniu obciążenia finansów 
publicznych należy zatem ustanowić 
wskaźnik renowacji w odniesieniu do 
wszystkich budynków będących 
własnością instytucji publicznych w celu 
poprawy ich charakterystyki energetycznej. 
Wskaźnik ten nie powinien naruszać 
obowiązków odnoszących się do 
budynków o niemal zerowym zużyciu 
energii, określonych w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Obowiązek przeprowadzania 
renowacji budynków publicznych stanowi 
uzupełnienie przepisów wspomnianej 
dyrektywy, która zobowiązuje państwa 
członkowskie do dopilnowania, aby przy 
wykonywaniu ważniejszej renowacji 
istniejących budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.
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Or. en

Poprawka 190
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja budynków publicznych musi być zwięzła, tak aby nie wywoływała niepotrzebnych 
lub niezamierzonych sporów prawnych.

Poprawka 191
Michael Theurer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. de

Poprawka 192
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Cele wyznaczone do roku 2050 są iluzją. Unia powinna skoncentrować się na osiągnięciu 
swoich celów do 2020 r., i co najwyżej powinna dążyć do osiągnięcia celów przewidzianych 
na kolejne dziesięciolecie. Dyskutowanie o celach, które miałyby zostać osiągnięte do 2050 r., 
jest czystą demagogią. Nikt nie jest w stanie przewidzieć rozwoju technologicznego czy 
politycznego do 2050 r.

Poprawka 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 w 
sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków. Zalecenie dotyczące corocznej 
renowacji określonego wskaźnika
publicznych zasobów budowlanych 
stanowi uzupełnienie przepisów
wspomnianej dyrektywy, która 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
dopilnowania, aby przy wykonywaniu 
ważniejszej renowacji istniejących 
budynków ich charakterystyka 
energetyczna została poprawiona tak, aby 
spełniała minimalne wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej.

Or. en

Poprawka 194
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Budynki odpowiadają za około 40% 
końcowego zużycia energii w Europie. W 
związku z tym Unia powinna wdrożyć 
zdecydowane środki ukierunkowane na 
wszystkie budynki, w szczególności aby 
osiągnąć cele dotyczące zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 
i 2050. Sektor publiczny powinien dawać 
przykład, jeśli chodzi o renowację 
budynków, lecz państwa członkowskie 
również powinny przyjąć perspektywę 
długoterminową oraz zgodnie z zasadą 
pomocniczości opracować plany działania 
dotyczące renowacji budynków 
publicznych, budynków mieszkalnych i 
niemieszkalnych budynków prywatnych.

Or. fr
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Poprawka 195
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu, w celu 
zaprojektowania miast i regionów o 
niskim zużyciu energii. W ramach tej 
koncepcji miast i regionów o niskim 
zużyciu energii kwestie energetyczne 
uznaje się za zasadniczy składnik rozwoju 
miejskiego i regionalnego, nieodłączny od 
lokalnych procesów demokratycznego 
zarządzania. Koncepcja ta powinna 
obejmować nie tylko miasta, lecz także 
gminy położone na obszarach o 
charakterze głównie wiejskim. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać władze 
lokalne do formułowania takich 
lokalnych strategii rozwoju opartych na 
dialogu ze społecznością lokalną oraz 
podmiotami handlowymi i społecznymi, i 
powinien to być warunek wstępny 
zintegrowanych i zrównoważonych 
planów na rzecz efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
powinny zatem zachęcać gminy oraz inne 
instytucje publiczne do przyjmowania 
zintegrowanych i zrównoważonych planów 
na rzecz efektywności energetycznej wraz 
z jasno określonymi celami, do włączania 
lokalnych zainteresowanych stron i 
obywateli w proces opracowywania i 
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wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

Or. fr

Uzasadnienie

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Poprawka 196
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
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podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu, w celu 
zaprojektowania miast i regionów o 
niskim zużyciu energii. W ramach tej 
koncepcji miast i regionów o niskim 
zużyciu energii kwestie energetyczne 
uznaje się za zasadniczy składnik rozwoju 
miejskiego i regionalnego, nieodłączny od 
lokalnych procesów demokratycznych i 
zarządzania. Koncepcja ta powinna 
obejmować nie tylko miasta, lecz także 
gminy położone na obszarach o 
charakterze głównie wiejskim. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać władze 
lokalne do formułowania takich 
lokalnych strategii rozwoju opartych na 
dialogu ze społecznością lokalną oraz 
podmiotami handlowymi i społecznymi, i 
powinien to być warunek wstępny 
zintegrowanych i zrównoważonych 
planów na rzecz efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
powinny zatem zachęcać gminy oraz inne 
instytucje publiczne do przyjmowania 
zintegrowanych i zrównoważonych planów 
na rzecz efektywności energetycznej wraz 
z jasno określonymi celami, do włączania 
lokalnych zainteresowanych stron i 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

Or. en
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Uzasadnienie

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Poprawka 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać władze 
lokalne do formułowania takich 
lokalnych strategii rozwoju opartych na 
dialogu ze społecznością lokalną oraz 
podmiotami handlowymi i społecznymi, w 
tym z partnerami społecznymi. Państwa 
członkowskie powinny zatem zachęcać 
gminy oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
lokalnych zainteresowanych stron, w tym 
partnerów społecznych, i obywateli w 
proces opracowywania i wdrażania tych 
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lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

planów, organizowania programów 
kształcenia i szkolenia dla pracowników i 
przedsiębiorców w celu ich wsparcia w 
rozwoju wymaganych umiejętności oraz 
do właściwego informowania ich o treści 
planów i o postępach w realizacji celów. 
Plany tego rodzaju mogą przynieść 
znaczne oszczędności energii, zwłaszcza 
jeżeli są wdrażane w ramach systemów 
zarządzania energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi oraz z
partnerami społecznymi i między 
partnerami społecznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Zaangażowanie i udział pracowników w programach efektywności energetycznej ma 
kluczowe znaczenie dla ich powodzenia. Dla zapewnienia wdrożenia tych programów 
niezwykle istotne jest pełne zaangażowanie pracowników – poprzez dialog społeczny – w 
kształtowanie polityki oraz rozwój umiejętności i programów edukacyjnych. W związku z tym 
przedmiotowa dyrektywa powinna uwzględniać promowanie dialogu społecznego jako 
narzędzia niezbędnego do osiągnięcia wymienionych celów.

Poprawka 198
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
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burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Jako warunek 
wstępny zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej państwa 
członkowskie powinny zachęcać władze 
lokalne do formułowania takich 
lokalnych strategii rozwoju opartych na 
dialogu z lokalnymi zainteresowanymi 
stronami, a także powinny zachęcać 
gminy oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
lokalnych stron zainteresowanych i
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

Or. en

Poprawka 199
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
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przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii, jak 
również zintegrowane podejście w zakresie 
obszarów miejskich, które wykracza poza 
jednostkowe interwencje w budynkach lub 
różnych środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii, oraz pod warunkiem zastosowania 
prawdziwie holistycznych podejść. Należy 
zachęcać do wymiany doświadczeń 
pomiędzy miastami i innymi instytucjami 
publicznymi w przypadku bardziej 
nowatorskich doświadczeń.

Or. de

Poprawka 200
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
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burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do właściwego 
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych, 
kompleksowych i zrównoważonych 
planów na rzecz efektywności 
energetycznej wraz z jasno określonymi 
celami, do włączania lokalnych 
zainteresowanych stron i obywateli w 
proces opracowywania i wdrażania tych 
planów oraz do właściwego i spójnego
informowania ich o treści planów i o 
postępach w realizacji celów. Plany tego 
rodzaju mogą przynieść znaczne 
oszczędności energii, zwłaszcza jeżeli są 
wdrażane w ramach systemów zarządzania 
energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

Or. ro

Poprawka 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Należy wziąć pod uwagę problemy 
napotykane podczas audytów zużycia 
energii, mając na względzie to, że gminy 
będące sygnatariuszami Porozumienia 
Burmistrzów borykają się z poważnymi 
przeszkodami w dostępie do danych 
dotyczących zużycia energii, podzielonych 
pod względem kategorii zaproponowanych 
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przez Komisję Europejską w 
Porozumieniu Burmistrzów.

Or. es

Poprawka 202
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W odniesieniu do nabywania 
niektórych produktów i usług oraz 
nabywania i wynajmowania budynków, 
instytucje publiczne zawierające umowy na 
publiczne roboty budowlane, dostawy lub 
usługi powinny dawać przykład i 
podejmować decyzje w sprawie zakupu 
przy uwzględnieniu kwestii efektywności 
energetycznej. Nie należy jednak naruszać 
przepisów dyrektyw UE w sprawie 
zamówień publicznych.

(17) W odniesieniu do nabywania 
niektórych produktów i usług oraz 
nabywania i wynajmowania budynków, 
instytucje publiczne zawierające umowy na 
publiczne roboty budowlane, dostawy lub 
usługi powinny dawać przykład i 
podejmować decyzje w sprawie zakupu 
przy uwzględnieniu kwestii efektywności 
energetycznej, o ile jest to opłacalne i 
praktyczne. Nie należy jednak naruszać 
przepisów dyrektyw UE w sprawie 
zamówień publicznych.

Or. en

Poprawka 203
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W odniesieniu do nabywania 
niektórych produktów i usług oraz 
nabywania i wynajmowania budynków, 
instytucje publiczne zawierające umowy na 
publiczne roboty budowlane, dostawy lub 
usługi powinny dawać przykład i 
podejmować decyzje w sprawie zakupu 
przy uwzględnieniu kwestii efektywności 
energetycznej. Nie należy jednak naruszać 
przepisów dyrektyw UE w sprawie 

(17) W odniesieniu do nabywania 
niektórych produktów i usług oraz 
nabywania i wynajmowania budynków, 
instytucje publiczne zawierające umowy na 
publiczne roboty budowlane, dostawy lub 
usługi powinny dawać przykład i 
podejmować decyzje w sprawie zakupu 
przy uwzględnieniu kwestii efektywności 
energetycznej. Nie należy jednak naruszać 
przepisów dyrektyw UE w sprawie 
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zamówień publicznych. zamówień publicznych oraz należy 
zapewnić opłacalność takich decyzji.

Or. de

Poprawka 204
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W odniesieniu do nabywania 
niektórych produktów i usług oraz 
nabywania i wynajmowania budynków, 
instytucje publiczne zawierające umowy na 
publiczne roboty budowlane, dostawy lub 
usługi powinny dawać przykład i 
podejmować decyzje w sprawie zakupu 
przy uwzględnieniu kwestii efektywności 
energetycznej. Nie należy jednak naruszać 
przepisów dyrektyw UE w sprawie 
zamówień publicznych.

(17) W odniesieniu do nabywania 
niektórych produktów i usług oraz 
nabywania i wynajmowania budynków, 
instytucje publiczne zawierające umowy na 
publiczne roboty budowlane, dostawy lub 
usługi powinny dawać przykład i 
podejmować decyzje w sprawie zakupu 
przy uwzględnieniu kwestii efektywności 
energetycznej i ekonomicznej. Nie należy 
jednak naruszać przepisów dyrektyw UE w 
sprawie zamówień publicznych.

Or. ro

Poprawka 205
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zważywszy na to, że budynki 
przyczyniają się do zużycia 40% energii w 
UE oraz wytwarzają 36% emisji CO2 oraz 
że plan działania na rzecz przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną w 2050 r. 
określa cel dotyczący zmniejszenia o 90% 
emisji pochodzących z sektora 
budowlanego, cel ten zostanie osiągnięty 
wyłącznie pod warunkiem, że UE 
podejmie ambitne działania w odniesieniu 
do zasobów budowlanych jako całości –
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jako istotnej części swojej infrastruktury 
energetycznej. Z tej właśnie przyczyny, 
mając na uwadze rolę sektora 
publicznego, który powinien dawać 
przykład, jeśli chodzi o renowację 
budynków, państwa członkowskie 
powinny również przyjąć perspektywę 
długoterminową oraz zgodnie z zasadą 
pomocniczości i gospodarności opracować 
plany działania dotyczące renowacji 
budynków komercyjnych i prywatnych.

Or. es

Uzasadnienie

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Poprawka 206
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Zważywszy na to, że budynki 
przyczyniają się do zużycia 40% energii w 
UE oraz wytwarzają 36% emisji CO2 oraz 
że plan działania na rzecz przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną w 2050 r. 
określa cel dotyczący zmniejszenia o 90% 
emisji pochodzących z sektora 
budowlanego, cel ten zostanie osiągnięty 
wyłącznie pod warunkiem, że UE 
podejmie stanowcze działania w 
odniesieniu do zasobów budowlanych 
jako całości – jako istotnej części swojej 
infrastruktury energetycznej. Z tej właśnie 
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przyczyny, mając na uwadze rolę sektora 
publicznego, który powinien dawać 
przykład, jeśli chodzi o renowację 
budynków, państwa członkowskie muszą 
również określić – w perspektywie 
długoterminowej oraz zgodnie z zasadą 
pomocniczości i gospodarności – strategie 
renowacji budynków komercyjnych i 
prywatnych.

Or. en

Poprawka 207
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Budynki przyczyniają się do zużycia 
40% energii w UE oraz wytwarzają 36% 
emisji CO2. Plan działania na rzecz 
przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w 
2050 r. określa cel dotyczący zmniejszenia 
o 90% emisji pochodzących z sektora 
budowlanego, który to cel zostanie 
osiągnięty wyłącznie pod warunkiem, że 
UE podejmie stanowcze działania w 
odniesieniu do zasobów budowlanych 
jako całości. W związku z tym państwa 
członkowskie muszą określić – w 
perspektywie długoterminowej oraz 
zgodnie z zasadą pomocniczości i 
gospodarności – skuteczne strategie na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej 
w sektorze budowlanym.

Or. en

Poprawka 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Instytucje UE powinny dać dobry 
przykład, wynajmując i nabywając jedynie 
te produkty, usługi i budynki, które 
charakteryzują się najwyższą możliwą 
klasą efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 209
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w 
drodze aktu delegowanego warunki, na 
jakich państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 

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

energetycznego mogą wyróżnić swój 
produkt poprzez świadczenie dodatkowych 
usług energetycznych. Wspólne ramy 
powinny umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w swoim 
krajowym programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Or. en

Poprawka 210
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, który w 
niektórych państwach członkowskich 
przyczynił się do nieznacznych 
oszczędności, w obecnej sytuacji system 
taki doprowadziłby do nadmiernych 
kosztów administracyjnych, a ponadto 
istnieje ryzyko, że oszczędności energii 
byłyby skoncentrowane tylko w pewnej 
liczbie państw członkowskich, a nie 
wprowadzone na terenie całej Unii. Lepsze 
osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Wskazane jest, aby poziom ambicji tego
rodzaju systemów, a zwłaszcza metod 
obliczeniowych, był ustanawiany we 
wspólnych ramach na poziomie Unii, przy 
jednoczesnym zapewnieniu państwom 
członkowskim elastyczności 
wystarczającej do pełnego uwzględnienia 
krajowej organizacji podmiotów 
działających na rynku, szczególnego 
kontekstu sektora energetycznego oraz 
przyzwyczajeń odbiorców końcowych. 
Wspólne ramy powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom użyteczności publicznej 
sektora energetycznego możliwość 
oferowania usług energetycznych 
wszystkim odbiorcom końcowym, a nie 
tylko tym, którym sprzedają one energię. 
Prowadzi to do nasilenia konkurencji na 
rynku energii, gdyż przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego mogą wyróżnić swój 
produkt poprzez świadczenie dodatkowych 
usług energetycznych. Wspólne ramy 
powinny umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w swoim 
krajowym programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zmniejszenia zużycia 
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odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

energii. Powinny one także umożliwić 
państwom członkowskim zwolnienie 
małych przedsiębiorstw z zobowiązań 
dotyczących efektywności energetycznej. 
Komunikat Komisji „Program ‘Small 
Business Act’ dla Europy” określa zasady, 
jakie powinny zostać uwzględnione przez 
państwa członkowskie, które nie zdecydują 
się skorzystać z tej możliwości.

Or. de

Poprawka 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii.
Komisja powinna jednak określić w 
drodze aktu delegowanego warunki, na 
jakich państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. Cel 
20% oszczędności energii do 2020 r. 
można lepiej osiągnąć za pomocą 
krajowych systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej lub innych 
środków alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii, 
co zapewni, że każde państwo 
członkowskie uzyska korzyści gospodarcze 
i społeczne wynikające z poprawy 
efektywności energetycznej. Wskazane jest 
jednak, aby poziom ambicji systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej był ustanawiany we 
wspólnych ramach na poziomie Unii, przy 
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ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

jednoczesnym zapewnieniu państwom 
członkowskim elastyczności 
wystarczającej do pełnego uwzględnienia 
krajowej organizacji podmiotów 
działających na rynku, szczególnego 
kontekstu sektora energetycznego oraz 
przyzwyczajeń odbiorców końcowych. 
Wspólne ramy powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom użyteczności publicznej 
sektora energetycznego możliwość 
oferowania usług energetycznych 
wszystkim odbiorcom końcowym, a nie 
tylko tym, którym sprzedają one energię. 
Prowadzi to do nasilenia konkurencji na 
rynku energii, gdyż przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego mogą wyróżnić swój 
produkt poprzez świadczenie dodatkowych 
usług energetycznych. Wspólne ramy 
powinny umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w swoim 
krajowym programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Or. en

Poprawka 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w drodze 
aktu delegowanego wspólne kryteria oceny 
i weryfikacji środków efektywności 
energetycznej oraz warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego i innym podmiotom 
spełniającym odpowiednie warunki 
możliwość oferowania usług 
energetycznych wszystkim odbiorcom 
końcowym. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
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usług energetycznych. Wspólne ramy 
powinny umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w swoim 
krajowym programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Or. en

Poprawka 213
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w drodze 

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w drodze 



PE475.873v01-00 86/110 AM\882686PL.doc

PL

aktu delegowanego warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

aktu delegowanego wspólne kryteria oceny 
i weryfikacji środków efektywności 
energetycznej oraz warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.
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Or. en

Poprawka 214
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w drodze 
aktu delegowanego warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
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do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy, których powinno się zdefiniować 
jako takich w odpowiednich przepisach 
krajowych, mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Or. ro

Poprawka 215
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
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możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w drodze 
aktu delegowanego warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 

możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej. Komisja powinna jednak 
określić w drodze aktu delegowanego 
warunki, na jakich państwo członkowskie 
mogłoby w przyszłości uznawać 
oszczędności energii poczynione w innym 
państwie członkowskim. Wskazane jest, 
aby poziom ambicji tego rodzaju systemów 
był ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 



PE475.873v01-00 90/110 AM\882686PL.doc

PL

zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

skorzystać z tej możliwości.

Or. en

Poprawka 216
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie podobnej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w drodze 
aktu delegowanego warunki, na jakich 
państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 
poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
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energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Or. de

Poprawka 217
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 

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

powinny dopilnować, aby audyty 
energetyczne były dostępne. W przypadku 
dużych przedsiębiorstw audyty 
energetyczne powinny być obowiązkowe i 
regularne, gdyż w ich przypadku 
oszczędności energii mogą być znaczne. 
Poza tym państwa członkowskie powinny 
poczynić odpowiednie kroki zmierzające 
do poprawy efektywności energetycznej i 
zwiększenia oszczędności energii w 
wymienionych segmentach rynku: po 
pierwsze poprzez zachęcanie 
dystrybutorów energii elektrycznej i gazu 
do restrukturyzacji swoich taryf i po 
drugie poprzez dokonanie przeglądu 
stosowania zmiennych stawek VAT.

Or. en

Poprawka 218
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
audyty energetyczne były dostępne. 
Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość tworzenia dla dużych 
przedsiębiorstw, które są regularnie 
poddawane audytom energetycznym, 
zachęt do stosowania się do większości 
zaleceń wynikających z tego rodzaju 
audytów, o ile przewidywane w nich 
oszczędności energii są znaczne oraz o ile 
zastosowanie tych zaleceń nie zaszkodzi 
bezpośrednim konkurentom.
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Or. de

Uzasadnienie

Na str. 48 oceny skutków Komisja szacuje, że wdrażana jest tylko niewielka część propozycji 
sformułowanych na podstawie audytów energetycznych. Zgodnie z danymi przedstawionymi 
przez Komisję do 2020 r. zaoszczędzonych zostanie dodatkowo jedynie 0,4% do 5% 
całkowitego zużycia energii w przemyśle. Nie ma więc żadnego sensu, aby nadawać tego 
rodzaju audytom wiążącego charakteru. Prawdopodobieństwo faktycznego wdrożenia 
środków zaproponowanych w ramach audytu jest większe, jeśli środki te będą dobrowolne.

Poprawka 219
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
audyty energetyczne były dostępne. 
Państwa członkowskie wzywa się ponadto
do opracowania odpowiednich warunków 
ramowych dotyczących regularnego 
przeprowadzania audytów energetycznych 
w dużych przedsiębiorstwach, gdyż w ich 
przypadku oszczędności energii mogą być 
znaczne.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolne umowy z przedsiębiorstwami lub związkami przedsiębiorców oraz krajowe 
systemy zachęt – w połączeniu ze ścisłym monitorowaniem – w wielu państwach 
członkowskich okazały się bardzo skutecznymi narzędziami służącymi osiągnięciu celów w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony środowiska, a także przyczyniły się do 
zwiększenia efektywności energetycznej.



PE475.873v01-00 94/110 AM\882686PL.doc

PL

Poprawka 220
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
audyty energetyczne były dostępne. 
Państwa członkowskie powinny zachęcać 
duże przedsiębiorstwa do przeprowadzania 
regularnych audytów energetycznych, 
gdyż w ich przypadku oszczędności energii 
mogą być znaczne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zatwierdzić możliwość przeprowadzania audytów energetycznych przez wewnętrznych 
rzeczoznawców. Programy regularnych audytów energetycznych przeprowadzanych przez 
same przedsiębiorstwa powinny zostać zatwierdzone na przykład w ramach dobrowolnych 
umów długoterminowych.

Poprawka 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 

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

oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny stworzyć warunki 
dostępności audytów energetycznych oraz 
zapewnić certyfikację audytorów 
energetycznych. W przypadku dużych 
przedsiębiorstw audyty energetyczne 
powinny być obowiązkowe i regularne, 
gdyż w ich przypadku oszczędności energii 
mogą być znaczne.

Or. en

Poprawka 222
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(19) Mając na uwadze wykorzystanie 
potencjału w zakresie oszczędności energii 
w niektórych segmentach rynku, gdzie 
audyty energetyczne nie są zazwyczaj 
oferowane na warunkach komercyjnych 
(np. gospodarstwa domowe lub małe i 
średnie przedsiębiorstwa), państwa 
członkowskie powinny dopilnować, aby 
audyty energetyczne były dostępne. 
Państwa członkowskie powinny zachęcać 
duże przedsiębiorstwa do przeprowadzania 
regularnych audytów energetycznych, 
gdyż w ich przypadku oszczędności energii 
mogą być znaczne.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się promować dobrowolne audyty energetyczne, co umożliwi państwom 
członkowskim zachowanie elastyczności w opracowywaniu krajowych systemów zachęt do 
poprawy efektywności energetycznej na podstawie dobrowolnych i długoterminowych umów z 
sektorem prywatnym/ przemysłem. Tego rodzaju dobrowolne umowy okazały się wnosić 
niezwykle istotny wkład na rzecz poprawy efektywności energetycznej i ochrony klimatu w 
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wielu państwach członkowskich.

Poprawka 223
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 224
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, w odniesieniu 
do których państwa członkowskie
powinny opracować odpowiednie ramy.
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gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest uproszczenie treści oraz umożliwienie państwom 
członkowskim określania krajowych warunków organizacji audytów.

Poprawka 225
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w obiektywny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia oraz że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest niezbędna w celu zapewnienia, że opłacalność uznaje się za nadrzędną 
zasadę ukierunkowaną na uniknięcie bezproduktywnych audytów przepływów energii, 
niestwierdzających potencjału w zakresie efektywności energetycznej. Audyty wewnętrzne nie 
powinny być uzależnione od tego, czy państwa członkowskie wdrożyły specjalny system.

Poprawka 226
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia oraz że państwo 
członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar. Państwa członkowskie 
opracowują odpowiednie warunki ramowe 
w celu zapewnienia wystarczającej 
dostępności akredytowanych i 
wykwalifikowanych rzeczoznawców na 
rynku.

Or. en

Poprawka 227
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar. Państwa członkowskie 
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nakładanie kar. opracowują odpowiednie warunki ramowe 
w celu zapewnienia wystarczającej 
dostępności akredytowanych i 
wykwalifikowanych rzeczoznawców na 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przeprowadzania audytów energetycznych przez wewnętrznych rzeczoznawców, o 
czym jest mowa w punkcie 20 preambuły, jest częścią definicji „niezależnych audytów” 
określonej w art. 7 ust. 2 i w związku z tym należy ją uwzględnić w art. 7.

Poprawka 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg ten dopuszcza 
przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców lub 
rzeczoznawców z ramienia przedsiębiorstw 
usług energetycznych, pod warunkiem że 
posiadają oni stosowne kwalifikacje i 
zezwolenia, że nie są bezpośrednio 
zaangażowani w działania będące 
przedmiotem audytu oraz że państwo 
członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczenie przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) z procesu audytowego może 
skutkować ryzykiem związanym z tym, że audyty będą standardowe i o niskiej jakości. Co 
więcej, wyłącznie eksperci pracujący w tych przedsiębiorstwach dysponują wiedzą i 
umiejętnościami niezbędnymi do przeprowadzania na przykład audytów na dużą skalę, które 
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są szczególnie ważne w budynkach niemieszkalnych i w sektorach przemysłowych.

Poprawka 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg ten dopuszcza 
przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców lub 
dostawców usług energetycznych, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. en

Poprawka 230
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny, przystępny 
cenowo i gospodarny sposób. Wymóg 
niezależności dopuszcza przeprowadzanie 
audytów przez wewnętrznych 
rzeczoznawców lub profesjonalnych 
dostawców usług energetycznych, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu oraz że 
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oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. ro

Poprawka 231
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców lub 
rzeczoznawców z ramienia przedsiębiorstw 
usług energetycznych, pod warunkiem że 
posiadają oni stosowne kwalifikacje i 
zezwolenia, że nie są bezpośrednio 
zaangażowani w działania będące 
przedmiotem audytu oraz że państwo 
członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. de

Uzasadnienie

Skoro Komisja tak wiele spodziewa się po przedsiębiorstwach usług energetycznych, to 
dlaczego by nie wyznaczyć im zadania polegającego na przeprowadzaniu niezależnych 
audytów energetycznych? Wykluczenie tego rodzaju przedsiębiorstw spowodowałoby 
ograniczenie rynku usług energetycznych zamiast jego rozszerzenia.

Poprawka 232
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Koszty środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym 
systemów zobowiązujących do 
oszczędności energii oraz 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników, zostaną prawdopodobnie 
przeniesione na konsumentów końcowych 
i zostaną uwzględnione w ich rachunkach 
za energię. W celu dopilnowania, aby 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii oraz dostawcy usług 
energetycznych przedsiębrali wspomniane 
środki w sposób uczciwy i gospodarny 
wobec konsumentów, państwa 
członkowskie powinny określić przejrzyste 
wymogi raportowania kosztów krajowym 
organom regulacyjnym.

Or. en

Poprawka 233
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Koszty środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej oraz 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników, zostaną prawdopodobnie 
przeniesione na konsumentów końcowych 
i zostaną uwzględnione w ich rachunkach 
za energię. W celu dopilnowania, aby 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii oraz dostawcy usług 
energetycznych wprowadzali wspomniane 
środki w sposób uczciwy i gospodarny 
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wobec konsumentów, państwa 
członkowskie powinny określić wymogi 
raportowania kosztów krajowym organom 
regulacyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

W treści dyrektywy należy potwierdzić to, że konsumenci będą pokrywać koszty wielu 
zaproponowanych środków poprawy efektywności energetycznej, takich jak systemy 
zobowiązujące do efektywności energetycznej czy rozpowszechnianie inteligentnych 
liczników. W ramach dyrektywy należy również zapewnić, że środki te będą wprowadzane w 
sposób uczciwy i gospodarny wobec konsumentów.

Poprawka 234
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać, na własne 
życzenie, indywidualne rachunki 
wystawiane w oparciu o rzeczywiste 
zużycie. O ile dotyczy to również 
ogrzewania pomieszczeń, użytkownicy 
powinni być informowani na rachunku 
wystawionym w oparciu o rzeczywiste 
zużycie o tym, że koszty ogrzewania mogą 
być znacznie wyższe zimą niż w 
cieplejszych miesiącach.

Or. de
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Uzasadnienie

Wielu odbiorców energii nie jest w stanie pokryć wysokich kosztów ogrzewania, jeśli nie 
odkłada pieniędzy przez cały rok.

Poprawka 235
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać informacje o 
swoim rzeczywistym zużyciu. Poza tym 
państwa członkowskie opracowują 
programy reagowania na 
zapotrzebowanie, które to programy będą 
wzmacniały i nagradzały podmioty 
wytwarzające energię w sposób 
zdecentralizowany i elastyczny, a także 
usługodawców reagujących na 
zapotrzebowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaproponowaną zmianą rozpowszechnianiu inteligentnych liczników powinny 
towarzyszyć strategie polityczne ukierunkowane na opracowywanie programów reagowania 
na zapotrzebowanie.
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Poprawka 236
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać indywidualne 
rachunki wystawiane w oparciu o 
rzeczywiste zużycie. Poza tym państwa 
członkowskie opracowują programy 
reagowania na zapotrzebowanie, które to 
programy będą wzmacniały i nagradzały 
podmioty wytwarzające energię w sposób 
zdecentralizowany i elastyczny, a także 
usługodawców reagujących na 
zapotrzebowanie.

Or. en

Poprawka 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 

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

opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać indywidualne 
rachunki wystawiane w oparciu o 
rzeczywiste zużycie. Poza tym państwa 
członkowskie opracowują programy 
reagowania na zapotrzebowanie, które to 
programy będą wzmacniały i nagradzały 
podmioty wytwarzające energię w sposób 
zdecentralizowany i elastyczny, a także 
usługodawców reagujących na 
zapotrzebowanie.

Or. en

Poprawka 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, które można 
uzyskać w wyniku powszechnego 
stosowania innowacji technologicznych, 
np. inteligentnych liczników. 
Rozpowszechnianie takich innowacji 
technologicznych można wesprzeć 
wyłącznie w przypadku, gdy analiza 
kosztów i korzyści jest sprzyjająca 
zwłaszcza dla odbiorców, w tym 
użytkowników o niskich dochodach, oraz 
w przypadku gwarancji 
prywatności. Odbiorcy końcowi muszą 
mieć możliwość wglądu we wskaźniki 
kosztów i zużycia.
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Poprawka 239
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 
wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i zużycia oraz 
regularnie otrzymywać indywidualne 
rachunki wystawiane w oparciu o 
rzeczywiste zużycie. Państwa 
członkowskie w szczególności powinny 
zobowiązać dystrybutorów energii 
elektrycznej i gazu do przyjęcia wspólnego 
systemu wglądu, tak aby ułatwić 
konsumentom podejmowanie decyzji.

Or. en

Poprawka 240
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Przy projektowaniu środków poprawy 
efektywności energetycznej należy 
uwzględnić korzyści i oszczędności 

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

wynikające z efektywności, uzyskane w 
wyniku powszechnego stosowania 
opłacalnych ekonomicznie innowacji 
technologicznych, np. inteligentnych 
liczników. Aby maksymalnie zwiększyć 
korzyści płynące z oszczędności dzięki 
wspomnianym innowacjom, odbiorcy 
końcowi powinni mieć możliwość wglądu 
we wskaźniki kosztów i rzeczywistego 
zużycia – w sposób łatwo zrozumiały za 
pośrednictwem wyświetlacza 
inteligentnego licznika albo za 
pośrednictwem internetu – oraz regularnie 
otrzymywać indywidualne rachunki 
wystawiane w oparciu o rzeczywiste 
zużycie.

Or. en

Poprawka 241
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times. Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to implement.
Building automation and controls increase the energy saving potential of any other measures 
installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce consumption if 
controls are present, similarly plant installed will only achieve its design efficiency if controls 
are fitted.

Poprawka 242
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Or. en
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Poprawka 243
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Korzyści wynikające z zastosowania 
środków służących oszczędności energii 
mogą wynieść 1000 euro rocznie na 
gospodarstwo domowe. W związku z tym 
strategie efektywności energetycznej mają 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przystępności cenowej energii na rzecz 
wszystkich odbiorców energii oraz dla 
walki z ubóstwem energetycznym.

Or. en

Poprawka 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Ubóstwo energetyczne wynika 
przede wszystkim z połączenia niskich 
dochodów, złych warunków 
mieszkaniowych i wysokich cen energii. 
Te trzy elementy należy zwalczać poprzez 
poprawę efektywności energetycznej 
budynków, stworzenie odpowiedzialnego 
rynku energii oraz opracowanie środków 
służących włączeniu społecznemu.

Or. en


