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Poprawka 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny przeprowadzać 
kompleksową ocenę zapotrzebowania w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia. Ocena 
ta powinna obejmować dostatecznie długi 
okres, co ma na celu udostępnienie 
inwestorom informacji dotyczących 
krajowych planów rozwoju oraz wniesienie 
wkładu w stabilne i zapewniające wsparcie 
otoczenie inwestycyjne. Nowe instalacje 
wytwórcze energii elektrycznej oraz 
istniejące instalacje, które będą poddawane 
istotnej renowacji, bądź takie, których 
zezwolenie lub licencja są aktualizowane, 
powinny uwzględniać analizę, czy pod 
względem technicznym i ekonomicznym 
opłacalne jest wyposażenie ich w 
wysokoefektywne jednostki CHP w celu 
odzyskiwania ciepła odpadowego 
pochodzącego z wytwarzania energii 
elektrycznej.
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Poprawka 246
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej, o ile zapewnione jest
wystarczające zapotrzebowanie na ciepło, 
eksploatacja instalacji jest oszczędna oraz 
dostępna jest infrastruktura 
wcześniejszego szczebla lub jej 
rozbudowanie infrastruktury nie jest 
kosztowne. Odzyskane ciepło odpadowe 
można by następnie transportować zgodnie 
z potrzebami za pośrednictwem sieci 
lokalnego ogrzewania. Państwa
członkowskie mogłyby ponadto przyjąć 
kryteria udzielania zezwoleń, które to 
kryteria zapewniają lokalizację instalacji 
na obszarach w pobliżu punktów 
zapotrzebowania na ciepło. W takim 
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przypadku państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. de

Uzasadnienie

Budowanie instalacji kogeneracyjnych na środku łąki nie ma żadnego sensu. Z drugiej strony
instalacje kogeneracyjne nie mogą się jednak – jak sugeruje Komisja – zawsze znajdować w 
bezpośrednim pobliżu ewentualnych konsumentów, np. na środku osiedla mieszkaniowego. 
Wybór lokalizacji należy pozostawić, tak jak dotychczas, organom lokalnym, które powinny 
prowadzić dialog zwłaszcza z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami. Poza tym w 
każdym przypadku należy zapewnić opłacalność eksploatacji.

Poprawka 247
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, a także oceniać 
związane z tym aspekty społeczno-
ekonomiczne i handlowe. Plany te 
powinny obejmować dostatecznie długi 
okres, co ma na celu udostępnienie 
inwestorom informacji dotyczących 
krajowych planów rozwoju oraz wniesienie 
wkładu w stabilne i zapewniające wsparcie 
otoczenie inwestycyjne. Nowe instalacje 
wytwórcze energii elektrycznej oraz 
istniejące instalacje poddawane istotnej 
renowacji, bądź takie, których zezwolenie 
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CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

lub licencja są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej, jeśli jest to wykonalne 
pod względem technicznym oraz opłacalne 
pod względem społeczno-ekonomicznym i 
handlowym. Odzyskane ciepło odpadowe 
można by następnie transportować zgodnie 
z potrzebami za pośrednictwem sieci 
lokalnego ogrzewania. W tym celu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
kryteria udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. en

Poprawka 248
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, jeśli jest to 
odpowiednie dla ich klimatu i 
budownictwa. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
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inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone
warunki.

rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. en

Poprawka 249
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te 
powinny obejmować dostatecznie długi 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany.



PE475.874v01-00 8/116 AM\882687PL.doc

PL

okres, co ma na celu udostępnienie 
inwestorom informacji dotyczących 
krajowych planów rozwoju oraz 
wniesienie wkładu w stabilne i 
zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. en

Poprawka 250
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie podejmują działania na 
rzecz propagowania wysokosprawnej 
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kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co 
ma na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w 
stabilne i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia.

Or. en

Poprawka 251
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
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kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, mogą być wyposażone 
w wysokoefektywne jednostki CHP w celu 
odzyskiwania ciepła odpadowego 
pochodzącego z wytwarzania energii 
elektrycznej. Odzyskane ciepło odpadowe 
można by następnie transportować zgodnie 
z potrzebami za pośrednictwem sieci 
lokalnego ogrzewania. W tym celu 
państwa członkowskie mogą przyjąć 
kryteria udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. ro

Poprawka 252
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
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kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki. W celu wsparcia inwestycji w 
dziedzinie kogeneracji instalacje te nie 
powinny obowiązkowo podlegać 
dyrektywie 2003/87/WE z dnia 
13 października 2003 r.

Or. de

Uzasadnienie

Operatorzy instalacji kogeneracyjnych powinni mieć możliwość wyboru, czy chcą 
uczestniczyć w handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co 
ma na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe
analizy swego potencjału w zakresie
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia. Państwa członkowskie 
powinny podejmować działania mające na 
celu udostępnienie inwestorom informacji 
dotyczących krajowych planów rozwoju 
obejmujących dostatecznie długi okres, co 
wniosłyby wkład w stabilne i zapewniające 
wsparcie otoczenie inwestycyjne. W 
przypadku uzyskania pozytywnych 
wyników analizy kosztów i korzyści nowe 
instalacje wytwórcze energii elektrycznej 
oraz istniejące instalacje poddawane 
istotnej renowacji, bądź takie, których 
zezwolenie lub licencja są aktualizowane, 
powinny być wyposażone w 
wysokoefektywne jednostki CHP w celu 
odzyskiwania ciepła odpadowego 
pochodzącego z wytwarzania energii 
elektrycznej. Odzyskane ciepło odpadowe 
można by następnie transportować zgodnie 
z potrzebami za pośrednictwem sieci 
lokalnego ogrzewania. W tym celu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
kryteria udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki. Przyjmując kryteria udzielania 
zezwoleń, państwa członkowskie powinny 
zapewnić pełne poszanowanie 
regionalnych i lokalnych kompetencji w 
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zakresie planowania przestrzennego.

Or. en

Poprawka 254
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe
plany w celu oceny potencjału w zakresie 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia. Plany te powinny obejmować 
dostatecznie długi okres, co ma na celu 
udostępnienie inwestorom informacji 
dotyczących krajowych planów rozwoju 
oraz wniesienie wkładu w stabilne i 
zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny uwzględniać 
możliwość zainstalowania
wysokoefektywnych jednostek CHP w celu 
odzyskiwania ciepła odpadowego 
pochodzącego z wytwarzania energii 
elektrycznej. Odzyskane ciepło odpadowe 
można by następnie transportować zgodnie 
z potrzebami za pośrednictwem sieci 
lokalnego ogrzewania. W tym celu 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
kryteria udzielania zezwoleń, aby ocenić 
potencjał w zakresie lokalizacji instalacji 
na obszarach w pobliżu punktów 
zapotrzebowania na ciepło. Państwa 
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warunków zwolnienia z tych obowiązków
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

członkowskie powinny mieć jednak 
możliwość ustanowienia warunków 
zwolnienia z tych obowiązków w 
przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. en

Poprawka 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej, jeśli jest to wykonalne 
pod względem technicznym oraz opłacalne 
pod względem ekonomicznym i 
handlowym. Odzyskane ciepło odpadowe 
można by następnie transportować zgodnie 
z potrzebami za pośrednictwem sieci 
lokalnego ogrzewania. W tym celu 
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lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

państwa członkowskie powinny przyjąć 
kryteria udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. en

Poprawka 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia. Plany te powinny 
obejmować dostatecznie długi okres, co ma 
na celu udostępnienie inwestorom 
informacji dotyczących krajowych planów 
rozwoju oraz wniesienie wkładu w stabilne 
i zapewniające wsparcie otoczenie 
inwestycyjne. Nowe instalacje wytwórcze 
energii elektrycznej oraz istniejące 
instalacje poddawane istotnej renowacji, 
bądź takie, których zezwolenie lub licencja 
są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
transportować zgodnie z potrzebami za 

(23) Wysokowydajna kogeneracja (CHP) 
oraz systemy lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia posiadają znaczny potencjał w 
zakresie oszczędności energii pierwotnej, 
który jest w Unii w dużym stopniu 
niewykorzystywany. Państwa 
członkowskie powinny opracować krajowe 
plany na rzecz rozwoju wysokosprawnej 
kogeneracji oraz systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, w których ocenią 
koszty społeczno-ekonomiczne. Plany te 
powinny obejmować dostatecznie długi
okres, co ma na celu udostępnienie 
inwestorom informacji dotyczących 
krajowych planów rozwoju oraz wniesienie 
wkładu w stabilne i zapewniające wsparcie 
otoczenie inwestycyjne. Nowe instalacje 
wytwórcze energii elektrycznej oraz 
istniejące instalacje poddawane istotnej 
renowacji, bądź takie, których zezwolenie 
lub licencja są aktualizowane, powinny być 
wyposażone w wysokoefektywne jednostki 
CHP w celu odzyskiwania ciepła 
odpadowego pochodzącego z wytwarzania 
energii elektrycznej. Odzyskane ciepło 
odpadowe można by następnie 
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pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

transportować zgodnie z potrzebami za 
pośrednictwem sieci lokalnego 
ogrzewania. W tym celu państwa 
członkowskie powinny przyjąć kryteria 
udzielania zezwoleń, aby zapewnić 
lokalizację instalacji na obszarach w 
pobliżu punktów zapotrzebowania na 
ciepło. Państwa członkowskie powinny 
mieć jednak możliwość ustanowienia 
warunków zwolnienia z tych obowiązków 
w przypadku, gdy spełnione są określone 
warunki.

Or. en

Poprawka 257
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Przedsiębiorstwa produkcyjne 
wykorzystujące ciepło odpadowe z 
elektrowni jako ciepło technologiczne 
winny pozyskiwać to ciepło po cenach 
preferencyjnych, przy czym koszty tej 
energii winny być zwolnione z 
opodatkowania.

Or. pl

Uzasadnienie

Aktualnie znaczne ilości ciepła stanowiącego część energii pierwotnej bezużytecznie uchodzi 
do środowiska, zwłaszcza tam, gdzie elektrownie cieplne są oddalone od aglomeracji 
ludzkich.

Poprawka 258
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23b preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Produkty chemiczne do 
zastosowania jako paliwa syntetyczne
towarzyszące kogeneracyjnemu 
wytwarzaniu prądu lub ciepła z paliw 
kopalnych winny uzyskać preferencje 
fiskalne.

Or. pl

Uzasadnienie

Istnieją technologie, które w istotny sposób redukują emisję CO2 do atmosfery, bowiem gaz 
ten jest substratem niezbędnym do wytwarzania paliw syntetycznych.

Poprawka 259
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Mając na względzie zwiększenie 
przejrzystości, dzięki czemu odbiorca 
końcowy miałby możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy energią elektryczną z 
kogeneracji i energią elektryczną 
wytworzoną w oparciu o inne technologie, 
należy dopilnować, aby na podstawie 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności możliwe było 
zagwarantowanie pochodzenia energii z 
wysokosprawnej kogeneracji. Systemy 
gwarancji pochodzenia nie uprawniają 
automatycznie do korzystania z krajowych 
mechanizmów wsparcia. Ważne jest, aby 
wszystkie formy energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji mogły być objęte 
gwarancjami pochodzenia. Należy 
wyraźnie odróżnić gwarancje pochodzenia 
od świadectw wymienialnych.

skreślony
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Or. en

Poprawka 260
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Mając na względzie zwiększenie 
przejrzystości, dzięki czemu odbiorca 
końcowy miałby możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy energią elektryczną z 
kogeneracji i energią elektryczną 
wytworzoną w oparciu o inne technologie, 
należy dopilnować, aby na podstawie 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności możliwe było 
zagwarantowanie pochodzenia energii z 
wysokosprawnej kogeneracji. Systemy 
gwarancji pochodzenia nie uprawniają 
automatycznie do korzystania z krajowych 
mechanizmów wsparcia. Ważne jest, aby 
wszystkie formy energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji mogły być objęte 
gwarancjami pochodzenia. Należy 
wyraźnie odróżnić gwarancje pochodzenia 
od świadectw wymienialnych.

skreślony

Or. en

Poprawka 261
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Mając na względzie zwiększenie 
przejrzystości, dzięki czemu odbiorca 
końcowy miałby możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy energią elektryczną z 
kogeneracji i energią elektryczną 

(25) Mając na względzie zwiększenie 
przejrzystości, dzięki czemu odbiorca 
końcowy miałby możliwość dokonania 
wyboru pomiędzy energią elektryczną z 
kogeneracji i energią elektryczną 
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wytworzoną w oparciu o inne technologie, 
należy dopilnować, aby na podstawie 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności możliwe było 
zagwarantowanie pochodzenia energii z 
wysokosprawnej kogeneracji. Systemy 
gwarancji pochodzenia nie uprawniają 
automatycznie do korzystania z krajowych 
mechanizmów wsparcia. Ważne jest, aby
wszystkie formy energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji mogły być objęte gwarancjami 
pochodzenia. Należy wyraźnie odróżnić 
gwarancje pochodzenia od świadectw 
wymienialnych.

wytworzoną w oparciu o inne technologie, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość oznaczania pochodzenia energii
z wysokosprawnej kogeneracji na 
podstawie zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności. Jeśli państwo 
członkowskie zdecyduje się na oznaczanie 
energii, ważne jest, aby gwarancjami 
pochodzenia zostały objęte wszystkie 
formy energii elektrycznej, w tym energia 
wiatrowa i słoneczna, energia jądrowa i 
węglowa, energia wytwarzana z gazu 
ziemnego, fal morskich i syntezy jądrowej 
oraz z innych technologii przyszłości. W 
przypadku połączenia różnych źródeł 
energii elektrycznej należy podać 
procentowy udział poszczególnych źródeł, 
łącznie z kosztami, oraz dodatkowe koszty 
związane z udzieleniem takiej informacji, 
tak aby zapewnić pełną przejrzystość.
Należy wyraźnie odróżnić gwarancje 
pochodzenia od świadectw wymienialnych, 
przy czym gwarancje pochodzenia same w 
sobie nie uzasadniają prawa do 
korzystania z systemów wsparcia 
krajowego.

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli UE poważnie traktuje kwestię przejrzystości, także klienci muszą zostać poinformowani 
o określonych kosztach, a nie tylko o pochodzeniu/rodzaju produkcji wykorzystywanego przez 
nich prądu lub ciepła. Jeśli więc państwo członkowskie zdecyduje się stosować system 
oznaczania energii, powinien on obejmować wszystkie nośniki energii i rodzaje produkcji 
energii. Dodatkowe koszty wynikające z zastosowania takiego systemu ponoszą klienci; koszty 
te również należy wykazać.

Poprawka 262
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”.

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”, o ile 
zapewnione będzie przestrzeganie 
najwyższych norm w zakresie 
efektywności z myślą o osiągnięciu celu 
niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Duże obiekty zazwyczaj są efektywniejsze od licznych mniejszych obiektów. W przypadku 
poważnego podejścia do celu przewidującego poprawę efektywności energetycznej zasada
„najpierw myśl na małą skalę” nie może doprowadzić do osłabienia celu w zakresie 
efektywności energetycznej. W związku z tym również małym obiektom należy stawiać 
najwyższe wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Poprawka 263
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”.

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”. W związku 
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z tym należy ułatwić instalację jednostek 
mikrokogeneracji w indywidualnych
obiektach.

Or. en

Poprawka 264
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy uwzględnić specyficzną
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”.

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”. W 
szczególności należy ułatwić instalację 
jednostek mikrokogeneracji w
indywidualnych obiektach.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka oznacza, że procedury administracyjne w zakresie instalacji jednostek 
mikrokogeneracji powinny być możliwie najprostsze.

Poprawka 265
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy uwzględnić specyficzną (26) Należy uwzględnić specyficzną 
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strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”.

strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”. W 
szczególności należy ułatwić instalację 
jednostek mikrokogeneracji w
indywidualnych obiektach.

Or. en

Poprawka 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”.

(26) Należy uwzględnić specyficzną 
strukturę sektorów kogeneracji oraz 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, które obejmują wielu małych i 
średnich producentów, w szczególności 
przy dokonywaniu przeglądu procedur 
administracyjnych w zakresie wydawania 
pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji 
lub powiązanych sieci, stosując zasadę 
„najpierw myśl na małą skalę”. W 
szczególności należy ułatwić instalację 
jednostek mikrokogeneracji w
indywidualnych obiektach.

Or. en

Poprawka 267
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Większość przedsiębiorstw w UE to 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 
Stanowią one w przypadku UE olbrzymi 
potencjał w zakresie oszczędności energii. 
Aby pomóc im w przyjęciu środków w 
zakresie efektywności energetycznej, 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
sprzyjające ramy ukierunkowane na 
udzielanie MŚP pomocy technicznej i 
przekazywanie im ukierunkowanych 
informacji. Najlepiej byłoby, gdyby MŚP 
zostały ponadto zobowiązane do 
wdrożenia środków w zakresie 
efektywności energetycznej i oszczędności 
energii, tak aby tworzyły nowe miejsca 
pracy lub co najmniej utrzymywały 
dotychczasowe miejsca pracy.

Or. de

Poprawka 268
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(27) Większość przedsiębiorstw w UE to 
małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). 
Stanowią one w przypadku UE olbrzymi 
potencjał w zakresie oszczędności energii. 
Aby pomóc im w przyjęciu środków w 
zakresie efektywności energetycznej, 
państwa członkowskie powinny ustanowić 
sprzyjające ramy ukierunkowane na 
udzielanie MŚP pomocy technicznej i 
przekazywanie im ukierunkowanych 
informacji, pamiętając jednocześnie, że 
największą zachętą dla MŚP muszą być 
oszczędności finansowe uzyskiwane dzięki 
wdrażaniu środków poprawy efektywności 
energetycznej.
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Poprawka 269
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 270
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW.

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW.
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Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 
państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 
energetycznej w odniesieniu do jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących dwutlenek węgla 
na miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej 
system handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie. Mając na 
względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła oraz w rafineriach 
oleju mineralnego i gazu osiągana była 
znaczna poprawa efektywności 
energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz rozważyć 
zaproponowanie dodatkowych środków w 
razie wystąpienia istotnych rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej i poziomami 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje 
na temat rzeczywistych wartości 
efektywności energetycznej należy 
wykorzystać także przy dokonywaniu 
przeglądu zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.

Or. en

Poprawka 271
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW. 
Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 
państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 
energetycznej w odniesieniu do jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących dwutlenek węgla na 
miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie. Mając na 
względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła oraz w rafineriach 
oleju mineralnego i gazu osiągana była 
znaczna poprawa efektywności 
energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz opublikować wyniki 
takiego porównania, zapewniając ochronę
poufnych danych, w razie wystąpienia 
istotnych rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
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związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje 
na temat rzeczywistych wartości 
efektywności energetycznej należy 
wykorzystać także przy dokonywaniu 
przeglądu zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.

energetycznej i poziomami związanymi ze 
stosowaniem najlepszych dostępnych 
technik. W takim przypadku Komisja 
wspólnie z państwami członkowskimi i 
operatorami powinna zastanowić się nad 
tym, w jaki sposób można poprawić 
efektywność energetyczną bez zakłócania 
konkurencji.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjątki zawarte w dyrektywie w sprawie handlu emisjami są rozsądne i należy je zachować –
przede wszystkim nie można ich unieważniać za pomocą innej dyrektywy. Najważniejsze nie 
jest nakładanie kolejnych obowiązków prawnych; dużo większe znaczenie ma zastanowienie 
się nad sposobami dalszego zapewnienia konkurencyjności rodzimego przemysłu. W tym 
kontekście mocno zagrożony jest akurat przemysł (petro)chemiczny.

Poprawka 272
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW. 
Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 
państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW. 
Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 
państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 
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energetycznej w odniesieniu do jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących dwutlenek węgla na 
miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie. Mając na 
względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła oraz w rafineriach 
oleju mineralnego i gazu osiągana była 
znaczna poprawa efektywności 
energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz rozważyć 
zaproponowanie dodatkowych środków w 
razie wystąpienia istotnych rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej i poziomami 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje na 
temat rzeczywistych wartości efektywności 
energetycznej należy wykorzystać także 
przy dokonywaniu przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.

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

Or. en

Uzasadnienie

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
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is classified together with other energy intensive industries. Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Poprawka 273
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych 
zamieszcza efektywność energetyczną w 
wykazie kryteriów ustalania najlepszych 
dostępnych technik, które powinny 
stanowić odniesienie dla określenia 
warunków pozwolenia w odniesieniu do 
instalacji objętych jej zakresem, w tym 
instalacji energetycznego spalania, których 
całkowita nominalna moc ciepła 
dostarczonego wynosi co najmniej 50 MW. 
Powyższa dyrektywa zapewnia jednak 
państwom członkowskim możliwość 
zdecydowania o nienakładaniu wymogów 
odnoszących się do efektywności 
energetycznej w odniesieniu do jednostek 
energetycznego spalania lub innych 
jednostek emitujących dwutlenek węgla na 
miejscu, w przypadku działań 
zamieszczonych w wykazie w załączniku I 
do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 
października 2003 r. ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie. Mając na 
względzie dopilnowanie, aby w 
instalacjach wytwórczych energii 
elektrycznej i ciepła oraz w rafineriach 
oleju mineralnego i gazu osiągana była 
znaczna poprawa efektywności 
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energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz rozważyć 
zaproponowanie dodatkowych środków w 
razie wystąpienia istotnych rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej i poziomami 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje na 
temat rzeczywistych wartości efektywności 
energetycznej należy wykorzystać także 
przy dokonywaniu przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.

energetycznej, rzeczywiste poziomy 
efektywności energetycznej należy 
monitorować i porównywać z odnośnymi 
poziomami efektywności energetycznej 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Komisja powinna 
porównać poziomy efektywności 
energetycznej oraz rozważyć 
zaproponowanie dodatkowych środków w 
ramach dyrektywy 2010/75/WE w razie 
wystąpienia istotnych rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej i poziomami 
związanymi ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik. Zebrane informacje na 
temat rzeczywistych wartości efektywności 
energetycznej należy wykorzystać także 
przy dokonywaniu przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności w odniesieniu 
do rozdzielonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej, określonych w decyzji 
Komisji 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 
2006 r.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/WE) już zapewnia operatorom 
energetycznym ramowe wytyczne dotyczące inwestowania w instalacje o wysokiej 
efektywności energetycznej z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik. Nowe przepisy 
wprowadzające nowe normy w zakresie efektywności są zatem zbędne, a ich zakres mógłby 
wyraźnie pokrywać się z zakresem przepisów wspomnianej dyrektywy.

Poprawka 274
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Każdy przewidziany w niniejszej 
dyrektywie środek, który dotyczy 
energochłonnych gałęzi przemysłu 
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uznanych za narażone na znaczne ryzyko 
ucieczki emisji w systemie handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), musi 
uwzględniać konkurencyjność tychże 
gałęzi przemysłu i w związku z tym 
powinien być racjonalny pod względem 
kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Wysoki koszt energii w połączeniu z systemem ETS jest zasadniczym czynnikiem 
zachęcającym do poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji w gałęziach przemysłu 
narażonych na konkurencję międzynarodową.

Poprawka 275
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić, w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 
zasady obowiązujące w odniesieniu do 
ponoszenia i podziału kosztów 
przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, oraz w przypadku dostosowań 
technicznych koniecznych w celu 
włączenia nowych producentów energii 
elektrycznej wytwarzanej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003 oraz z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającym rozporządzenie 

(29) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić, w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 
zasady obowiązujące w odniesieniu do 
ponoszenia i podziału kosztów 
przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, oraz w przypadku dostosowań 
technicznych koniecznych w celu 
włączenia nowych producentów energii 
elektrycznej wytwarzanej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003 oraz z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającym rozporządzenie 
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(WE) nr 1775/2005 Producenci energii 
elektrycznej wytwarzanej z 
wysokosprawnej kogeneracji powinni mieć 
możliwość ogłoszenia zaproszenia do 
składania ofert na roboty przyłączeniowe. 
Należy ułatwić dostęp energii elektrycznej 
wytwarzanej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji do systemu sieci 
elektroenergetycznych, szczególnie w 
przypadku jednostek kogeneracji na małą 
skalę lub mikrokogeneracji.

(WE) nr 1775/2005 Producenci energii 
elektrycznej wytwarzanej z 
wysokosprawnej kogeneracji powinni mieć 
możliwość ogłoszenia zaproszenia do 
składania ofert na roboty przyłączeniowe. 
Należy ułatwić dostęp energii elektrycznej 
wytwarzanej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji do systemu sieci 
elektroenergetycznych, szczególnie w 
przypadku jednostek kogeneracji na małą 
skalę lub mikrokogeneracji. W 
szczególności należy zapewnić 
priorytetowy dostęp takiej energii 
elektrycznej do systemu sieci 
elektroenergetycznych nad energią 
elektryczną pozyskiwaną ze źródeł 
odnawialnych, ponieważ w przeciwnym
razie nie będzie można zapewnić wysokiej 
efektywności produkcji energii 
elektrycznej połączonej z produkcją ciepła 
lub chłodu.

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli nie zostanie określona zasada pierwszeństwa w zakresie pozyskiwania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, którego znaczenie stale rośnie, w ciągu kilku lat może 
dojść do konfliktu pomiędzy energią elektryczną wytwarzaną w jednostkach kogeneracji i 
energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Biorąc pod uwagę to, że w 
jednostkach kogeneracji wytwarzane są jednocześnie dwa produkty, należy im dać 
pierwszeństwo, tak aby uniknąć konieczności stosowania drogich zasobników ciepła i zimna. 
Już sama budowa zasobników energii elektrycznej pochłonie w nadchodzących latach 
znaczne koszty dodatkowe.

Poprawka 276
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić, w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 

(29) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić, w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 
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zasady obowiązujące w odniesieniu do 
ponoszenia i podziału kosztów 
przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, oraz w przypadku dostosowań 
technicznych koniecznych w celu 
włączenia nowych producentów energii 
elektrycznej wytwarzanej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003 oraz z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005. Producenci energii 
elektrycznej wytwarzanej z 
wysokosprawnej kogeneracji powinni 
mieć możliwość ogłoszenia zaproszenia do 
składania ofert na roboty przyłączeniowe. 
Należy ułatwić dostęp energii elektrycznej 
wytwarzanej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji do systemu sieci 
elektroenergetycznych, szczególnie w 
przypadku jednostek kogeneracji na małą 
skalę lub mikrokogeneracji.

zasady obowiązujące w odniesieniu do 
ponoszenia i podziału kosztów 
przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, oraz w przypadku dostosowań 
technicznych koniecznych w celu 
włączenia nowych producentów energii 
elektrycznej wytwarzanej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003 oraz z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005. Należy ułatwić dostęp 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
procesie wysokosprawnej kogeneracji do 
systemu sieci elektroenergetycznych, 
szczególnie w przypadku jednostek 
kogeneracji na małą skalę lub 
mikrokogeneracji.

Or. en

Poprawka 277
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić, w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 

(29) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić, w oparciu o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 
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zasady obowiązujące w odniesieniu do 
ponoszenia i podziału kosztów 
przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, oraz w przypadku dostosowań 
technicznych koniecznych w celu 
włączenia nowych producentów energii 
elektrycznej wytwarzanej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003 oraz z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005. Producenci energii 
elektrycznej wytwarzanej z 
wysokosprawnej kogeneracji powinni mieć 
możliwość ogłoszenia zaproszenia do
składania ofert na roboty przyłączeniowe. 
Należy ułatwić dostęp energii elektrycznej 
wytwarzanej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji do systemu sieci 
elektroenergetycznych, szczególnie w 
przypadku jednostek kogeneracji na małą 
skalę lub mikrokogeneracji.

zasady obowiązujące w odniesieniu do 
ponoszenia i podziału kosztów 
przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, oraz w przypadku dostosowań 
technicznych koniecznych w celu 
włączenia nowych producentów energii 
elektrycznej wytwarzanej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
warunków dostępu do sieci w odniesieniu 
do transgranicznej wymiany energii 
elektrycznej i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1228/2003 oraz z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 
dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków 
dostępu do sieci przesyłowych gazu 
ziemnego i uchylającym rozporządzenie 
(WE) nr 1775/2005. Należy zapewnić 
sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy 
zaangażowane podmioty. Producenci 
energii elektrycznej wytwarzanej z 
wysokosprawnej kogeneracji powinni mieć 
możliwość ogłoszenia zaproszenia do 
składania ofert na roboty przyłączeniowe. 
Należy ułatwić dostęp energii elektrycznej 
wytwarzanej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji do systemu sieci 
elektroenergetycznych, szczególnie w 
przypadku jednostek kogeneracji na małą 
skalę lub mikrokogeneracji.

Or. en

Poprawka 278
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Zgodnie z dyrektywą (WE) 2009/72 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 lipca 2009 r. oraz dyrektywą (WE) 
2009/73 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 13 lipca 2009 r. operatorzy 
systemu dystrybucyjnego odpowiedzialni 
są za zapewnienie efektywności 
energetycznej podczas eksploatacji, 
utrzymania i rozbudowy systemu 
dystrybucyjnego. Odpowiedzialność ta 
powinna wyraźnie obejmować aktywną 
poprawę efektywności energetycznej 
względem konsumentów już podłączonych 
i potencjalnie nowych, a także wszelkie 
niezbędne działania pośrednie, które 
mogą ułatwić wspieranie efektywności 
energetycznej, takie jak inwestycje w 
programy badawczo-rozwojowe na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej, 
współpraca z władzami lokalnymi lub 
szkolenia lokalnej społeczności 
biznesowej.

Or. en

Uzasadnienie

Rola operatorów systemu dystrybucyjnego powinna zostać podkreślona zgodnie z art. 12.

Poprawka 279
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Należy zapewnić dostępność 
dostatecznej liczby wiarygodnych 
profesjonalistów, posiadających 
kompetencje w dziedzinie efektywności 
energetycznej, w celu zagwarantowania 
skutecznego i terminowego wdrożenia 
niniejszej dyrektywy, na przykład w 
zakresie zgodności z wymogami 

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

odnoszącymi się do audytów 
energetycznych oraz wdrażania systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
powinny zatem wprowadzić systemy 
certyfikacji w odniesieniu do dostawców 
usług energetycznych, audytów 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie powinny ponadto 
zaoferować specjalistyczne kursy językowe 
dla pracowników wykwalifikowanych, tak 
aby zwiększyć mobilność usługodawców i 
pracowników na terytorium UE.

Or. de

Uzasadnienie

Między państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice w poziomach bezrobocia. 
Zwłaszcza pracownicy wysoko wykwalifikowani z odpowiednią znajomością języka mogliby 
skorzystać z możliwości, jakie oferuje większy rynek pracy.

Poprawka 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 281
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niezbędne jest kontynuowanie 
rozwoju rynku usług energetycznych w 
celu zapewnienia dostępności zarówno 
zapotrzebowania na usługi energetyczne, 
jak i dostaw takich usług. Przyczynić się 
do powyższego może przejrzystość, na 
przykład w formie wykazów dostawców 
usług energetycznych. Wzory umów i 
wytyczne, w szczególności odnoszące się 
do umów o poprawę efektywności 
energetycznej, także mogą pomóc w 
pobudzaniu zapotrzebowania. Tak jak w 
przypadku innych form finansowania przez 
stronę trzecią, w ramach umowy o poprawę 
efektywności energetycznej beneficjent 
usługi energetycznej unika kosztów 
inwestycji wykorzystując część finansowej 
wartości oszczędności energii, by spłacić 
inwestycję zrealizowaną w całości lub 
częściowo przez stronę trzecią.

(31) Niezbędne jest kontynuowanie 
rozwoju rynku usług energetycznych w 
celu zapewnienia dostępności zarówno 
zapotrzebowania na usługi energetyczne, 
jak i dostaw takich usług. Przyczynić się 
do powyższego może przejrzystość, na 
przykład w formie wykazów dostawców 
usług energetycznych. Wzory umów i 
wytyczne, w szczególności odnoszące się 
do umów o poprawę efektywności 
energetycznej, także mogą pomóc w 
pobudzaniu zapotrzebowania. Tak jak w 
przypadku innych form finansowania przez 
stronę trzecią, w ramach umowy o poprawę 
efektywności energetycznej beneficjent 
usługi energetycznej unika kosztów 
inwestycji wykorzystując część finansowej 
wartości oszczędności energii, by spłacić 
inwestycję zrealizowaną w całości lub 
częściowo przez stronę trzecią. Należy przy 
tym jednak dopilnować, żeby oferowane 
nie były jedynie środki, które się szybko 
refinansują, lecz mieszanka różnych 
środków, tak aby zapewnić przyjmowanie 
w trybie pilnym także środków 
zakrojonych na większą skalę, a tym 
samym kosztowniejszych.

Or. de

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa usług energetycznych preferują środki, które się szybko amortyzują. Jeśli 
jednak znaczne ograniczenie zużycia energii w budynkach do roku 2050 jest faktycznie ważne, 
konieczne jest również pilne przyjęcie środków wymagających większych nakładów. Dopiero 
właściwe połączenie tych dwóch rodzajów środków, które można zrefinansować w ciągu 10–
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20 lat, zapowiada osiągnięcie trwałego sukcesu.

Poprawka 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niezbędne jest kontynuowanie 
rozwoju rynku usług energetycznych w 
celu zapewnienia dostępności zarówno 
zapotrzebowania na usługi energetyczne, 
jak i dostaw takich usług. Przyczynić się 
do powyższego może przejrzystość, na 
przykład w formie wykazów dostawców 
usług energetycznych. Wzory umów i 
wytyczne, w szczególności odnoszące się 
do umów o poprawę efektywności 
energetycznej, także mogą pomóc w 
pobudzaniu zapotrzebowania. Tak jak w 
przypadku innych form finansowania przez 
stronę trzecią, w ramach umowy o poprawę 
efektywności energetycznej beneficjent 
usługi energetycznej unika kosztów 
inwestycji wykorzystując część finansowej 
wartości oszczędności energii, by spłacić 
inwestycję zrealizowaną w całości lub 
częściowo przez stronę trzecią.

(31) Zawieranie umów o poprawę 
efektywności energetycznej opiera się na 
wykorzystaniu różnorakich 
mechanizmów, które stwarzają możliwości 
zastosowania bardziej energooszczędnych 
technologii i rozwiązań. Niezbędne jest 
kontynuowanie rozwoju rynku usług 
energetycznych w celu zapewnienia 
dostępności zarówno zapotrzebowania na 
usługi energetyczne, jak i dostaw takich 
usług, w sposób otwarty i przejrzysty. 
Przyczynić się do powyższego może 
przejrzystość, na przykład w formie 
wykazów dostawców usług 
energetycznych. Wzory umów i wytyczne, 
w szczególności odnoszące się do umów o 
poprawę efektywności energetycznej, także 
mogą pomóc w pobudzaniu 
zapotrzebowania. Tak jak w przypadku 
innych form finansowania przez stronę 
trzecią, w ramach umowy o poprawę 
efektywności energetycznej beneficjent 
usługi energetycznej unika kosztów 
inwestycji wykorzystując część finansowej 
wartości oszczędności energii, by spłacić 
inwestycję zrealizowaną w całości lub 
częściowo przez stronę trzecią. Rynek 
umów o poprawę efektywności 
energetycznej nie może mieć charakteru 
dyskryminacyjnego względem 
któregokolwiek z dostawców usług 
energetycznych.

Or. en
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Poprawka 283
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niezbędne jest kontynuowanie 
rozwoju rynku usług energetycznych w 
celu zapewnienia dostępności zarówno 
zapotrzebowania na usługi energetyczne, 
jak i dostaw takich usług. Przyczynić się 
do powyższego może przejrzystość, na 
przykład w formie wykazów dostawców 
usług energetycznych. Wzory umów i 
wytyczne, w szczególności odnoszące się 
do umów o poprawę efektywności 
energetycznej, także mogą pomóc w 
pobudzaniu zapotrzebowania. Tak jak w 
przypadku innych form finansowania przez 
stronę trzecią, w ramach umowy o poprawę 
efektywności energetycznej beneficjent 
usługi energetycznej unika kosztów 
inwestycji wykorzystując część finansowej 
wartości oszczędności energii, by spłacić 
inwestycję zrealizowaną w całości lub 
częściowo przez stronę trzecią.

(31) Niezbędne jest kontynuowanie 
rozwoju rynku usług energetycznych w 
celu zapewnienia dostępności zarówno 
zapotrzebowania na usługi energetyczne, 
jak i dostaw takich usług w sposób 
przejrzysty i otwarty. Przyczynić się do 
powyższego może przejrzystość, na 
przykład w formie wykazów dostawców 
usług energetycznych. Wzory umów i 
wytyczne, w szczególności odnoszące się 
do umów o poprawę efektywności 
energetycznej, także mogą pomóc w 
pobudzaniu zapotrzebowania. Tak jak w 
przypadku innych form finansowania przez 
stronę trzecią, w ramach umowy o poprawę 
efektywności energetycznej beneficjent 
usługi energetycznej unika kosztów 
inwestycji wykorzystując część finansowej 
wartości oszczędności energii, by spłacić 
inwestycję zrealizowaną w całości lub 
częściowo przez stronę trzecią.

Or. ro

Poprawka 284
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Niezbędne jest rozpoznanie i 
usunięcie regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych barier na drodze do 
wykorzystywania umów o poprawę 

(32) Niezbędne jest rozpoznanie i 
usunięcie regulacyjnych, 
administracyjnych i pozaregulacyjnych 
barier na drodze do wykorzystywania 
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efektywności energetycznej oraz innych 
form finansowania przez stronę trzecią w 
zakresie oszczędności energii. Należą do 
nich zasady prowadzenia rachunkowości 
oraz praktyki, w wyniku których 
inwestycje kapitałowe i roczne 
oszczędności finansowe uzyskane w 
wyniku stosowania środków poprawy 
efektywności energetycznej nie są 
właściwie ujmowane w księgach 
rachunkowych przez cały okres trwania 
inwestycji. Przeszkody na drodze do 
przeprowadzania renowacji istniejących 
budynków na podstawie rozdziału środków 
zachęcających pomiędzy poszczególne 
zainteresowane podmioty także należy 
usuwać na szczeblu krajowym.

umów o poprawę efektywności 
energetycznej oraz innych form 
finansowania przez stronę trzecią w 
zakresie oszczędności energii. Należą do 
nich zasady prowadzenia rachunkowości 
oraz praktyki, w wyniku których 
inwestycje kapitałowe i roczne 
oszczędności finansowe uzyskane w 
wyniku stosowania środków poprawy 
efektywności energetycznej nie są 
właściwie ujmowane w księgach 
rachunkowych przez cały okres trwania 
inwestycji. Przeszkody na drodze do 
przeprowadzania renowacji istniejących 
budynków na podstawie zarówno rozdziału 
środków zachęcających pomiędzy 
poszczególne zainteresowane podmioty, 
jak i dostępu do różnych źródeł 
finansowania, także należy usuwać na 
szczeblu krajowym.

Or. ro

Poprawka 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zachęcać państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystywania w pełni funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w 
celu stymulowania inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej. 
Inwestycje w efektywność energetyczną 
mogą przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 
innowacji i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach 
domowych, i tym samym wnoszą 
pozytywny wkład w spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Do potencjalnych 
obszarów finansowania należą środki w 

(33) Należy zachęcać państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystywania w pełni różnorakich 
dostępnych im funduszy unijnych, np.
funduszy strukturalnych oraz Funduszu 
Spójności, a także nowych i 
innowacyjnych funduszy, takich jak 
fundusz Elena i Europejski Fundusz 
Efektywności Energetycznej, w celu 
stymulowania inwestycji w środki poprawy 
efektywności energetycznej. Inwestycje w 
efektywność energetyczną mogą 
przyczynić się do wzrostu gospodarczego, 
zwiększenia zatrudnienia, innowacji i 
zmniejszenia ubóstwa energetycznego w 
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zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i mieszkalnych, a 
także zapewnienie nowych umiejętności w 
celu wspierania zatrudnienia w sektorze 
związanym z efektywnością energetyczną.

gospodarstwach domowych, i tym samym 
wnoszą pozytywny wkład w spójność 
gospodarczą, społeczną i terytorialną. Do 
potencjalnych obszarów finansowania 
należą środki w zakresie efektywności 
energetycznej w budynkach publicznych i 
mieszkalnych, a także zapewnienie nowych 
umiejętności w celu wspierania 
zatrudnienia w sektorze związanym z 
efektywnością energetyczną.

Or. en

Poprawka 286
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zachęcać państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystywania w pełni funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w 
celu stymulowania inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej. 
Inwestycje w efektywność energetyczną 
mogą przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 
innowacji i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach 
domowych, i tym samym wnoszą 
pozytywny wkład w spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Do potencjalnych 
obszarów finansowania należą środki w 
zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i mieszkalnych, a 
także zapewnienie nowych umiejętności w 
celu wspierania zatrudnienia w sektorze 
związanym z efektywnością energetyczną.

(33) Należy zachęcać państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystywania w pełni funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w 
celu stymulowania inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej. 
Inwestycje w efektywność energetyczną 
mogą przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 
innowacji i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach 
domowych, i tym samym wnoszą 
pozytywny wkład w spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Do potencjalnych 
obszarów finansowania należą środki w 
zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i mieszkalnych, 
promowanie wznoszenia budynków o 
prawie zerowym zużyciu energii do końca 
2020 r., a także zapewnienie nowych 
umiejętności w celu wspierania 
zatrudnienia w sektorze związanym z 
efektywnością energetyczną.

Or. de
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Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków od dnia 1 stycznia 
2021 r. będą mogły być wznoszone wyłącznie budynki o prawie zerowym zużyciu energii. 
Rozsądne wydaje się jednak zachęcanie do budowy tego rodzaju budynków już teraz. 
Wznoszenie budynków o prawie zerowym zużyciu energii należy jednak propagować 
wyłącznie do rozpoczęcia obowiązywania nakazu wznoszenia wyłącznie budynków tego 
rodzaju.

Poprawka 287
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Należy zachęcać państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystywania w pełni funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w 
celu stymulowania inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej. 
Inwestycje w efektywność energetyczną 
mogą przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 
innowacji i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach 
domowych, i tym samym wnoszą 
pozytywny wkład w spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Do potencjalnych 
obszarów finansowania należą środki w 
zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i mieszkalnych, a 
także zapewnienie nowych umiejętności w 
celu wspierania zatrudnienia w sektorze 
związanym z efektywnością energetyczną.

(33) Należy zachęcać państwa 
członkowskie oraz regiony do 
wykorzystywania w pełni funduszy 
strukturalnych oraz Funduszu Spójności w 
celu stymulowania inwestycji w środki 
poprawy efektywności energetycznej. 
Inwestycje w efektywność energetyczną 
mogą przyczynić się do wzrostu 
gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, 
innowacji i zmniejszenia ubóstwa 
energetycznego w gospodarstwach 
domowych, i tym samym wnoszą 
pozytywny wkład w spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną. Do potencjalnych 
obszarów finansowania należą środki w 
zakresie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i mieszkalnych, a 
także zapewnienie nowych umiejętności w 
celu wspierania zatrudnienia w sektorze 
związanym z efektywnością energetyczną 
oraz dofinansowania budowy nowych 
energooszczędnych budynków.

Or. en

Poprawka 288
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wielkość przydziałów wydawanych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do 
emisji (ETS) określana jest na mocy dyrektywy ustanawiającej ETS, toteż dyrektywa 
dotycząca efektywności energetycznej nie jest odpowiednim miejscem do podejmowania prób 
zmiany określonego limitu. ETS został wybrany jako rynkowy instrument obniżania emisji 
CO2, toteż nie można wykorzystywać żadnych innych aktów prawnych do manipulowania 
ceną uprawnień i stwarzania niepewności na rynku CO2.

Poprawka 289
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Realizując cel 20% efektywności 
energetycznej, Komisja będzie musiała 
monitorować skutki, jakie nowe środki 
będą miały dla dyrektywy 2003/87/WE 
ustanawiającej system handlu 
przydziałami emisji gazów cieplarnianych 
(ETS), aby utrzymać środki zachęty w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 

skreślony
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do emisji, nagradzające za inwestowanie z 
myślą o obniżeniu emisji dwutlenku węgla 
oraz przygotowujące sektory objęte ETS 
na niezbędne w przyszłości innowacje.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest rynkowym narzędziem obniżania 
emisji CO2. W kolejnej fazie ETS przypadającej na lata 2013–2020, stopniowo zmniejszający 
się limit (maksymalna wielkość uprawnień) doprowadzi emisje CO2 do określonej wartości 
docelowej. Na cenę uprawnień nie mogą wywierać wpływu żadne władze, gdyż mogłoby to 
prowadzić do powstania zakłóceń na rynku.

Poprawka 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 291
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 293
Paul Rübig



PE475.874v01-00 46/116 AM\882687PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) nadal powinien być przede wszystkim 
narzędziem służącym do racjonalnego pod względem kosztów zmniejszenia do 2020 r. i w 
latach następnych emisji gazów cieplarnianych generowanych przez europejski przemysł. 
Ważne jest, aby organy regulacyjne powstrzymały się od niepotrzebnej interwencji w 
mechanizmy rynkowe, która miałaby na celu sterowanie ceną uprawnień. Wszelkie 
bezpośrednie lub pośrednie próby wywołania tymczasowej lub stałej zmiany takiej wartości 
docelowej, np. w celu skompensowania skutku stosowania środków poprawy efektywności 
energetycznej dla ceny uprawnień do emisji związków węgla, wpłynęłyby negatywnie na 
funkcjonowanie rynku.

Poprawka 294
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Realizując cel 20% efektywności 
energetycznej, Komisja będzie musiała 
monitorować skutki, jakie nowe środki 
będą miały dla dyrektywy 2003/87/WE 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych (ETS), aby 
utrzymać środki zachęty w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji, 

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

nagradzające za inwestowanie z myślą o 
obniżeniu emisji dwutlenku węgla oraz 
przygotowujące sektory objęte ETS na 
niezbędne w przyszłości innowacje.
Niezbędne jest przy tym to, aby 
gospodarka mogła opierać się na 
stabilnych ramach prawnych. Należy 
zatem wyraźnie wykluczyć jakąkolwiek 
zmianę ustalonego systemu handlu 
emisjami do roku 2020, która 
utrudniałaby zapewnienie bezpieczeństwa
inwestycji i planowania.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja rozważa zmniejszenie liczby certyfikatów CO2 i tym samym zwiększenie kosztów. 
Plan tego rodzaju władczej ingerencji jest zasadniczo niezgodny z koncepcją systemu 
gospodarki rynkowej oraz prowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa inwestorów i 
kredytodawców. W ten sposób osiągnięte zostanie przeciwieństwo tego, co jest potrzebne: 
nastąpi zastój inwestycyjny, nie będą powstawały nowe miejsca pracy, a nowe technologie 
ukierunkowane na efektywność energetyczną nie będą przeforsowywane.

Poprawka 295
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) Realizując cel 20% efektywności 
energetycznej, Komisja będzie musiała 
monitorować skutki, jakie nowe środki 
będą miały dla dyrektywy 2003/87/WE 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych (ETS), oraz –
odwrotnie – będzie musiała również 
uwzględnić pozytywny wpływ systemu 
handlu uprawnieniami do emisji na 
osiąganie celu 20-procentowej 
efektywności energetycznej.

Or. de
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Poprawka 296
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 297
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(34) Realizując cel 20% efektywności 
energetycznej, Komisja będzie 
monitorowała skutki, jakie nowe środki 
będą miały dla dyrektywy 2003/87/WE 
ustanawiającej system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych (ETS), oraz 
będzie wdrażała środki gwarantujące 
minimalną cenę uprawnień do emisji 
związków węgla w celu zapewnienia, by
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obniżeniu emisji dwutlenku węgla oraz 
przygotowujące sektory objęte ETS na 
niezbędne w przyszłości innowacje.

rynek ETS funkcjonował zgodnie z 
pierwotnym założeniem, aby utrzymać 
środki zachęty w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, nagradzające za 
inwestowanie z myślą o obniżeniu emisji 
dwutlenku węgla oraz przygotowujące 
sektory objęte ETS na niezbędne w 
przyszłości innowacje.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować konkretne środki, które Komisja może wdrażać, ażeby w ramach ETS 
zachęcać do inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.

Poprawka 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że Komisja nie może podjąć interwencji polegającej, na przykład, na 
wyłączeniu w ramach ETS pewnej liczby przydziałów emisji CO2 z obrotu w latach 2013–
2020. Gdyby tak się stało, podmioty rynkowe i organy władzy nie miałyby pewności prawa, a 
podejmowanie decyzji o przyszłych inwestycjach, w tym w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, stałoby się trudniejsze.

Poprawka 299
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przyjęcia oraz 
dążenia do osiągnięcia ogólnego 
krajowego celu orientacyjnego w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 9% do 
roku 2016, który będą realizować za 
pomocą usług energetycznych i innych 
środków poprawy efektywności 
energetycznej. Wspomniana dyrektywa 
stanowi, że w stosownych przypadkach i w 
razie potrzeby po drugim planie na rzecz 
efektywności energetycznej, przyjętym 
przez państwa członkowskie, następują 
wnioski Komisji w sprawie dodatkowych 
środków obejmujących przedłużenie 
okresu zastosowania celów. Jeżeli 
sprawozdanie zawiera konkluzję, że 
poczyniono niewystarczające postępy w 
realizacji krajowych celów orientacyjnych 
określonych we wspomnianej dyrektywie, 
wnioski te odnoszą się do poziomu i 
charakteru celów. W ocenie skutków 
towarzyszącej niniejszej dyrektywie 
stwierdzono, że państwa członkowskie są 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu 
9%, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20% na rok 2020, a zatem nie ma potrzeby 
rozpatrywania kwestii poziomu celów.

(35) Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przyjęcia oraz 
dążenia do osiągnięcia ogólnego 
krajowego celu orientacyjnego w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 9% do 
roku 2016, który będą realizować za 
pomocą usług energetycznych i innych 
środków poprawy efektywności 
energetycznej. Wspomniana dyrektywa 
stanowi, że w stosownych przypadkach i w 
razie potrzeby po drugim planie na rzecz 
efektywności energetycznej, przyjętym 
przez państwa członkowskie, następują 
wnioski Komisji w sprawie dodatkowych 
środków obejmujących przedłużenie 
okresu zastosowania celów. Jeżeli 
sprawozdanie zawiera konkluzję, że 
poczyniono niewystarczające postępy w 
realizacji krajowych celów orientacyjnych 
określonych we wspomnianej dyrektywie, 
wnioski te odnoszą się do poziomu i 
charakteru celów. W ocenie skutków 
towarzyszącej niniejszej dyrektywie 
stwierdzono, że państwa członkowskie są 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu 
9%, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20% na rok 2020, w porównaniu z 
prognozami z roku 2007. Nie ma zatem 
potrzeby uwzględniania w niniejszej 
dyrektywie prawnie wiążących 
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instrumentów. Państwa członkowskie, 
którym prawdopodobnie nie uda się 
osiągnąć celu wyznaczonego na rok 2016, 
należy jednak zachęcać do wdrażania 
dalszych środków. W tym wypadku można 
rozważyć środki o wiążącym charakterze.

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli większość państw członkowskich wykazuje, że jest w stanie osiągnąć cel 9% 
oszczędności energii, nie ma sensu wprowadzać – zgodnie z propozycją Komisji – licznych 
wiążących instrumentów. Aby osiągnąć ten cel, państwa członkowskie musiały już wdrożyć 
liczne instrumenty. W związku z tym warto byłoby się zastanowić nad wymianą najlepszych 
praktyk między państwami członkowskimi.

Poprawka 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(35) Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przyjęcia oraz 
dążenia do osiągnięcia ogólnego 
krajowego celu orientacyjnego w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 9% do 
roku 2016, który będą realizować za 
pomocą usług energetycznych i innych 
środków poprawy efektywności 
energetycznej. Wspomniana dyrektywa 
stanowi, że w stosownych przypadkach i w 
razie potrzeby po drugim planie na rzecz 
efektywności energetycznej, przyjętym 
przez państwa członkowskie, następują 
wnioski Komisji w sprawie dodatkowych 
środków obejmujących przedłużenie 
okresu zastosowania celów. Jeżeli 
sprawozdanie zawiera konkluzję, że 
poczyniono niewystarczające postępy w 
realizacji krajowych celów orientacyjnych 
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określonych we wspomnianej dyrektywie, 
wnioski te odnoszą się do poziomu i 
charakteru celów. W ocenie skutków 
towarzyszącej niniejszej dyrektywie 
stwierdzono, że państwa członkowskie są 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu 
9%, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20% na rok 2020, a zatem nie ma potrzeby 
rozpatrywania kwestii poziomu celów.

określonych we wspomnianej dyrektywie, 
wnioski te odnoszą się do poziomu i 
charakteru celów. W ocenie skutków 
towarzyszącej niniejszej dyrektywie 
stwierdzono, że państwa członkowskie są 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu 
9%, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie efektywności energetycznej w 
wysokości 20% na rok 2020, a zatem 
konieczne jest rozpatrzenie kwestii 
poziomu ambicji.

Or. en

Poprawka 301
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 35 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(35) Dyrektywa 2006/32/WE zobowiązuje 
państwa członkowskie do przyjęcia oraz 
dążenia do osiągnięcia ogólnego 
krajowego celu orientacyjnego w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 9% do 
roku 2016, który będą realizować za 
pomocą usług energetycznych i innych 
środków poprawy efektywności 
energetycznej. Wspomniana dyrektywa 
stanowi, że w stosownych przypadkach i w 
razie potrzeby po drugim planie na rzecz 
efektywności energetycznej, przyjętym 
przez państwa członkowskie, następują 
wnioski Komisji w sprawie dodatkowych 
środków obejmujących przedłużenie 
okresu zastosowania celów. Jeżeli 
sprawozdanie zawiera konkluzję, że 
poczyniono niewystarczające postępy w 
realizacji krajowych celów orientacyjnych 
określonych we wspomnianej dyrektywie, 
wnioski te odnoszą się do poziomu i 
charakteru celów. W ocenie skutków 
towarzyszącej niniejszej dyrektywie 
stwierdzono, że państwa członkowskie są 
na właściwej drodze do osiągnięcia celu 
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9%, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20% na rok 2020, a zatem nie ma potrzeby 
rozpatrywania kwestii poziomu celów.

9%, który jest znacznie mniej ambitny, niż 
przyjęty w terminie późniejszym cel w 
zakresie efektywności energetycznej w 
wysokości 20 % na rok 2020, a zatem nie 
ma potrzeby rozpatrywania kwestii 
poziomu aspiracji.

Or. de

Poprawka 302
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Mimo że niniejsza dyrektywa uchyla 
dyrektywę 2006/32/WE, art. 4 dyrektywy 
2006/32/WE powinien być nadal 
stosowany do końca terminu 
wyznaczonego na osiągnięcie celu 9 %.

(36) Mimo że niniejsza dyrektywa uchyla 
dyrektywę 2006/32/WE, art. 4 dyrektywy 
2006/32/WE powinien być nadal 
stosowany do końca terminu 
wyznaczonego na osiągnięcie celu 9 %
średnio w skali UE.

Or. pl

Uzasadnienie

W zależności od typu gospodarki i miksu energetycznego, cel ten może być wyższy lub niższy 
od 9%.

Poprawka 303
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Z uwagi na fakt, że cel niniejszej 
dyrektywy, mianowicie osiągnięcie 
unijnego celu w zakresie efektywności 
energetycznej, czyli 20% oszczędności 
energii pierwotnej do roku 2020 oraz 
utorowanie drogi dla dalszego zwiększenia 
efektywności energetycznej po roku 2020, 

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

do dalszych oszczędności energii po roku 
2020, nie zostanie osiągnięty przez 
państwa członkowskie jeżeli nie zostaną 
podjęte dodatkowe środki w zakresie 
efektywności energetycznej, Unia powinna 
być w stanie przekazać państwom 
członkowskim zalecenia odnośnie do 
najlepszych instrumentów. Oszczędności 
energii uzyskuje się prawie zawsze na 
szczeblu lokalnym i dlatego zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej Unia powinna 
przyjąć konkretne środki w możliwie jak 
najbliżej obywateli. Poza tym tradycje, 
warunki klimatyczne, gospodarcze i in. są 
na terytorium UE i częściowo w 
poszczególnych państwach członkowskich 
tak różne, że konieczne jest zastosowanie 
odpowiednio dostosowanych 
instrumentów. Takiej różnorodności UE 
nie może sprostać, wydając wiążące 
zalecenia co do instrumentów. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną we 
wspomnianym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza zakres 
konieczny do osiągnięcia zamierzonego 
celu.

Or. de

Uzasadnienie

E pluribus unum jest mottem UE – gdyby potraktować je poważnie, w proces, o którym mowa, 
należałoby również włączyć obywateli. Odgórne zalecenia, zwłaszcza jeśli będą zarządzane 
na szczeblu lokalnym i jeśli będą bardzo różnorodne, przyczynią się jedynie do odrzucenia 
Europy. Nie może to leżeć w interesie Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 304
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 37 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

dyrektywy, mianowicie osiągnięcie 
unijnego niewiążącego celu w zakresie 
efektywności energetycznej, czyli 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020 oraz utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej 
po roku 2020, nie został osiągnięty przez 
państwa członkowskie jeżeli nie zostaną 
podjęte dodatkowe środki w zakresie 
efektywności energetycznej, Unia mogłaby
przyjąć środki w ścisłej zgodności z 
zasadami pomocniczości i 
proporcjonalności określonymi w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. de

Poprawka 305
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Demokratyczniej byłoby, gdyby przedmiotowa dyrektywa od początku była opatrzona datą 
ważności lub kontroli. Zgodnie z propozycją Komisji istotne elementy dyrektywy mogą zostać 
zmodyfikowane w ramach nieprzejrzystej i niedemokratycznej procedury. Taką propozycję 
należy odrzucić.

Poprawka 306
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 41a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41a) Państwa członkowskie powinny 
wspierać przedsięwzięcia kogeneracji 
zwłaszcza w kontekście wykorzystania 
środków finansowych.

Or. de

Poprawka 307
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot, zakres, definicje i cele w 
zakresie efektywności energetycznej

Przedmiot, zakres, definicje i cele w 
zakresie oszczędności energii

Or. de

Poprawka 308
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy



AM\882687PL.doc 57/116 PE475.874v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 unijnego celu 
20% oszczędności energii pierwotnej, a 
także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie. Nacisk na 
oszczędzanie energii zmaleje po roku 2020 
malał w miarę, jak stosowanie
niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł 
energii stanowić będzie normę.

Or. de

Uzasadnienie

Ludzkość będzie potrzebowała coraz większych ilości energii. Środków oszczędności energii 
nie można cały czas przedsiębrać w sposób liniowy, nawet jeśli możliwe są dalsze korzyści 
płynące z efektywności energetycznej.

Poprawka 309
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, uwzględniające 
możliwości techniczne, gospodarność, 
warunki klimatyczne i wewnętrzne 
wymogi związane z klimatem, co ma 
zapewnić osiągnięcie do roku 20 unijnego 
celu 20 % oszczędności energii pierwotnej, 
a także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej.

Or. ro
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Poprawka 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 unijnego celu 
20% oszczędności energii pierwotnej, 
który w 2020 r. wynosić będzie 1474 Mtoe 
rocznego zużycia energii pierwotnej 
według prognoz PRIMES, a także 
utorowanie drogi dla dalszego zwiększenia 
efektywności energetycznej w dłuższej 
perspektywie.

Or. en

Poprawka 311
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 312
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Należy dostosować zapisy dyrektywy do wniosków Rady Europejskiej przyjętych przez szefów 
państw lub rządów w marcu 2007 r. Poza tym stawianie norm w zakresie efektywności 
energetycznej na równi z bezwzględną oszczędnością energii nie jest właściwe, ponieważ 
poprawa efektywności energetycznej prowadzi do konkretnych oszczędności energii, lecz 
niekoniecznie do bezwzględnego obniżenia zużycia energii.

Poprawka 313
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Poziom efektywności energetycznej i liczba dostępnych programów w państwach 
członkowskich są dość zróżnicowane. Ważne jest zwrócenie uwagi na (dobrowolne) programy 
i środki wdrażane w państwach członkowskich w przeszłości. Ma to na celu 
niedyskryminowanie tych państw, które są przodownikami i mogą służyć innym za wzór w 
zakresie stosowania sprawdzonych rozwiązań.

Poprawka 314
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 315
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 316
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 317
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Obecnie unijny cel w zakresie oszczędności energii zakłada osiągnięcie do 2020 r. 20-
procentowej redukcji względem prognozowanego przez PRIMES poziomu zużycia energii w 
2020 r. Odniesienie tego celu do roku bazowego jest bardziej stabilną metodą aniżeli 
poleganie na niepewnych prognozach i może tym samym zapewnić bezpieczeństwo 
inwestorom. 20-procentowa redukcja względem poziomów z 2007 r. pozwoli również uzyskać 
większe oszczędności energii oraz odpowiednio mniejszy import energii i mniejsze emisje 
gazów cieplarnianych.

Poprawka 318
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 319
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 320
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 321
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Energia końcowa jest jedyną energią, z którą konsumenci mają bezpośredni kontakt: środki 
związane z energią końcową mają widoczny wpływ na rachunki odbiorców końcowych i 
dlatego wspomagają walkę z ubóstwem energetycznym, a w ujęciu ogólnym zwiększają siłę 
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nabywczą zwykłych obywateli i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Poprawka 322
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dyrektywa przedstawia zalecenia
opracowane w celu usunięcia barier na 
rynku energii i na rynkach usług 
energetycznych oraz przezwyciężenia 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
rynku, które ograniczają efektywność 
dostaw i wykorzystywania energii, a także 
przewiduje ustanowienie krajowych celów 
w zakresie oszczędności energii na rok 
2020.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości UE nie może określać instrumentów służących osiągnięciu 
celów w zakresie oszczędności energii, wiążących dla wszystkich państw członkowskich, lecz 
może jedynie zalecać określone instrumenty.

Poprawka 323
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dyrektywa określa zasady opracowane w 
celu usunięcia barier na rynku energii oraz 
przezwyciężenia nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu rynku, które ograniczają 
efektywność dostaw i wykorzystywania 
energii, a także określa wiążące krajowe 
cele w zakresie efektywności 
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energetycznej na rok 2020. energetycznej na rok 2020, 2025 i 2030.

Or. en

Poprawka 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z głównych celów dyrektywy jest intensyfikacja rozwoju rynków usług energetycznych 
w Unii Europejskiej. Dlatego treść i zakres dyrektywy powinny to odzwierciedlać.

Poprawka 325
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. ro

Poprawka 326
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 327
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wymagania zawarte w niniejszej 
dyrektywie są wymaganiami minimalnymi 
i nie powinny powstrzymywać państw 
członkowskich od utrzymywania lub 
wprowadzania surowszych środków. 
Środki takie są zgodne z prawodawstwem 
unijnym. O przepisach krajowych 
przewidujących surowsze środki należy 
poinformować Komisję.

2. Wymagania zawarte w niniejszej 
dyrektywie są wymaganiami minimalnymi 
i nie powinny powstrzymywać państw 
członkowskich od utrzymywania lub 
wprowadzania surowszych środków, które 
są racjonalne pod względem kosztów i 
prowadzą do jeszcze większych 
oszczędności. Środki takie są zgodne z 
prawodawstwem unijnym. O przepisach 
krajowych przewidujących surowsze 
środki należy poinformować Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Surowe środki nie powinny być wykorzystywane jako wymówka do wprowadzania barier 
handlowych lub preferencyjnego traktowania wybranych państw członkowskich.

Poprawka 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Budynki o szczególnej wartości 
architektonicznej, historycznej lub 
kulturalnej mogą być zwolnione z 
obowiązku spełnienia minimalnych 
wymogów określonych w dyrektywie z 
uwagi na swoje szczególne cechy 
techniczne i estetyczne. Państwa 
członkowskie powinny wprowadzić 
specjalny system, po zasięgnięciu opinii 
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przedstawicieli ekspertów z zakresu 
dziedzictwa kulturowego w 
poszczególnych państwach, kiedy tego 
rodzaju zwolnienie należałoby zastosować 
w odniesieniu do konkretnego budynku.

Or. en

Poprawka 330
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Budynki o szczególnej wartości 
architektonicznej lub historycznej są 
zwolnione z obowiązku spełnienia 
minimalnych wymogów określonych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Poprawka 331
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„energia” oznacza wszystkie formy 
nośników energii określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1099/2008;

1. „energia” oznacza wszystkie formy 
dostępnych w obrocie nośników energii 
obejmujące m.in. energię elektryczną, gaz 
ziemny (w tym skroplony gaz ziemny 
(LNG)), gaz płynny propan butan (LPG), 
wszelkiego rodzaju paliwa stosowane do 
wytwarzania energii grzewczej i 
chłodniczej (w tym w miejskich systemach 
ciepłowniczych i chłodniczych), węgiel 
kamienny i brunatny, torf, paliwa 
transportowe (z wyjątkiem paliw 
lotniczych i paliw w zbiornikach 
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morskich), a także biomasę, zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie 
2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
wspierania produkcji na rynku 
wewnętrznym energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;

Or. en

Poprawka 332
Daniel Caspary

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna”: 
efektywność oznacza stosunek kosztów do 
korzyści; w związku z tym „efektywności 
energetycznej” nie należy utożsamiać z 
„oszczędnością energii”, lecz należy ją 
postrzegać z perspektywy 
makroekonomicznej jako stosunek zużycia 
energii pierwotnej do PKB 
(produktywność 
energetyczna/odpowiednik 
energochłonności);

Or. de

Poprawka 333
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „energia pierwotna” oznacza energię 
chemiczną zawartą w paliwach kopalnych 
oraz ich produktach, a także w innych 
substancjach organicznych, jak również 
wszystkie rodzaje energii odnawialnej 



PE475.874v01-00 70/116 AM\882687PL.doc

PL

oraz energię nuklearną;

Or. pl

Uzasadnienie

Projekt dotyczy efektywności użytkowania energii, a więc potrzebna jest jej definicja.

Poprawka 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna” oznacza 
mniejsze zużycie energii przy utrzymaniu 
niezmienionego poziomu działalności 
gospodarczej lub usługi;

Or. en

Uzasadnienie

Termin „efektywność energetyczna” jest podstawą dyrektywy i powinien być wyraźnie w niej 
zdefiniowany w oparciu o definicję przedstawioną przez Komisję w Planie na rzecz 
efektywności energetycznej z 2011 r. – COM(2011)109.

Poprawka 335
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna” oznacza 
uzyskanie tego samego zastosowania lub 
wyniku końcowego przy mniejszym niż 
uprzednio zużyciu energii, albo uzyskanie 
większego wyniku lub zastosowania 
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końcowego przy zużyciu tej samej co 
uprzednio ilości energii;

Or. en

Poprawka 336
Robert Goebbels

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna” oznacza 
wykorzystanie mniejszej ilości energii 
pierwotnej do wykonania takiej samej lub 
dodatkowej liczby czynności 
gospodarczych;

Or. de

Poprawka 337
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna” oznacza 
stosunek uzyskanych wyników, usług, 
towarów lub energii do wkładu energii;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją w dyrektywie 2006/32/WE, którą niniejsza dyrektywa uchyla.

Poprawka 338
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna” oznacza 
stosunek uzyskanych wyników, usług, 
towarów lub energii do wkładu energii;

Or. en

Poprawka 339
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. „efektywność energetyczna” oznacza 
stosunek uzyskanych wyników, usług, 
towarów lub energii do wkładu energii;

Or. en

Poprawka 340
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. „efektywność sektorowa stosowania 
energii pierwotnej” oznacza sprawność 
wyrażoną ilorazem stanowiącym stosunek 
wykorzystanej energii (licznik), do całej 
ilości użytkowanej energii pierwotnej 
będącej do dyspozycji dla realizacji 
określonego praktycznego celu 
sektorowego, np. wytwarzania energii 
elektrycznej na bazie paliw kopalnych, 
(mianownik), pomnożony przez sto, w 
procentach;

Or. pl
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Uzasadnienie

Efektywność w różnych dokumentach KE jest różnie interpretowana. Należy więc powiedzieć 
wyraźnie o jaką efektywność konwersji chodzi w praktyce sektorowej.

Poprawka 341
Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. „poprawa efektywności energetycznej” 
oznacza zwiększenie efektywności 
energetycznej w wyniku rozwoju 
technicznego, wzrostu gospodarczego lub 
zmiany nawyków odbiorców energii;

Or. de

Poprawka 342
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. „efektywność brutto stosowania 
energii pierwotnej" w państwach 
członkowskich do 2020 roku” oznacza 
stosunek różnicy jednostkowego 
wskaźnika zużycia energii pierwotnej z 
roku na rok w przeliczeniu na osobę, wg 
danych Eurostatu, (licznik), do 
jednostkowego wskaźnika zużycia energii 
pierwotnej w roku poprzedzającym, wg 
danych Eurostatu, (mianownik), 
pomnożony przez sto, w procentach;

Or. pl

Uzasadnienie

Państwa członkowskie będą się rozliczać z sumy oszczędności będących efektem 
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„efektywności jednostkowej” w różnych sektorach, tzn. z „efektywności brutto” per capita.

Poprawka 343
Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. „środki efektywności energetycznej” 
oznaczają wszystkie środki, które 
prowadzą do takiej poprawy efektywności 
energetycznej, którą można zweryfikować, 
obliczyć lub oszacować;

Or. de

Poprawka 344
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. „efektywność energetyczna” oznacza 
zbiór wszystkich działań, które zwykle 
prowadzą do możliwej do zweryfikowania 
i zmierzenia lub oszacowania poprawy 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 345
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „końcowe zużycie energii brutto” 
oznacza towary energetyczne dostarczane 
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do celów energetycznych przemysłowi, 
sektorowi transportu, gospodarstwom 
domowym, sektorowi usługowemu, w tym 
sektorowi usług publicznych, rolnictwu, 
leśnictwu i rybołówstwu, łącznie ze 
zużyciem energii elektrycznej i ciepła 
przez przemysł energetyczny na 
wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła 
oraz łącznie ze stratami energii 
elektrycznej i ciepła podczas dystrybucji i 
przesyłania1;
__________________
1 Art. 2 lit. f) dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniającej i w 
następstwie uchylającej dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

Or. de

Poprawka 346
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „końcowe zużycie energii” oznacza 
energię wykorzystaną w następujących 
sektorach: przemysł, transport, usługi 
komercyjne i publiczne, 
rolnictwo/leśnictwo, rybołówstwo, 
mieszkalnictwo, itp.; nie obejmuje ono 
zastosowań pozaenergetycznych, dostaw 
do sektora przetwarzania energii i sektora 
usług energetycznych;

Or. en
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Poprawka 347
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „energochłonność” oznacza stosunek 
zużycia energii do wskaźnika działalności 
gospodarczej, np. produktu krajowego 
brutto;

Or. fr

Poprawka 348
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „energochłonność” oznacza stosunek 
wielkości zużycia energii do 
wyprodukowania jednej jednostki 
produktu krajowego brutto;

Or. en

Poprawka 349
Adam Gierek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. „konwersja” oznacza proces 
przekształcania jednego rodzaju energii w 
inny lub w pracę;

Or. pl
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Uzasadnienie

Różne procesy konwersji charakteryzują się różną efektywnością.

Poprawka 350
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 351
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest uściślenie definicji oszczędności energii, zgodnie z dyrektywą 2006/32/WE.

Poprawka 352
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. „oszczędność energii” oznacza 
zmniejszenie zużycia energii poprzez 
poprawę efektywności energetycznej, 
zmianę zachowań lub ograniczenie 
działalności gospodarczej;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy rozróżnić dwa pojęcia, mianowicie „efektywność energetyczna” i „oszczędność 
energii”; odpowiednie rozróżnienie przedstawiono w Planie na rzecz efektywności 
energetycznej z 2011 r. – COM(2011)109.

Poprawka 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. „oszczędność energii końcowej” 
oznacza ilość zaoszczędzonej energii 
ustaloną w wyniku pomiaru lub 
oszacowania zużycia przez użytkownika 
końcowego przed wdrożeniem co najmniej 
jednego środka poprawy efektywności 
energetycznej i po jego wdrożeniu, z 
jednoczesnym zapewnieniem normalizacji 
warunków zewnętrznych wpływających na 
zużycie energii;

Or. en

Poprawka 355
Norbert Glante

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. „oszczędność energii końcowej” 
oznacza ilość zaoszczędzonej energii 
pierwotnej ustaloną w wyniku pomiaru 
lub oszacowania zużycia przez 
użytkownika końcowego przed 
wdrożeniem co najmniej jednego środka 
poprawy efektywności energetycznej i po 
jego wdrożeniu, z jednoczesnym 
zapewnieniem normalizacji warunków 
zewnętrznych negatywnie wpływających 
na zużycie energii;
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Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ europejski cel oszczędności energii obejmuje oszczędność energii pierwotnej, 
pomiar powinien również uwzględniać ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej.

Poprawka 356
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 2c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. „oszczędność zużycia energii 
końcowej” oznacza wielkość redukcji 
zużycia energii, określoną w wyniku 
pomiaru i/lub oszacowania zużycia 
energii przez odbiorcę końcowego przed 
wdrożeniem jednego lub kilku środków 
poprawy efektywności energetycznej i po 
tym wdrożeniu oraz uwzględniającą 
warunki zewnętrzne wpływające na 
zużycie energii;

Or. fr

Poprawka 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

normalnych warunkach prowadzi do 
sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do 
oszacowania poprawy efektywności 
energetycznej lub oszczędności energii 
pierwotnej;

Or. en

Poprawka 358
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Uzasadnienie

Posługiwanie się poziomem zużycia energii pierwotnej jako wartością referencyjną 
umożliwiłoby przestawienie się na takie paliwa, które co prawda w określonych 
okolicznościach mogłyby zmniejszać emisje CO2, lecz nie samo zużycie energii. Decydujące 
znaczenie mają zatem końcowe oszczędności energii.

Poprawka 359
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „usługa w zakresie efektywności 
energetycznej” oznacza uzgodnione 
zadanie lub zadania mające na celu 
doprowadzenie do poprawy efektywności 
energetycznej oraz inne kryteria działania 
uzgodnione na podstawie umowy, która 
oferuje konsumentowi wartość dodaną 
poprzez zagwarantowanie rezultatów. 
Obejmuje ona audyt energetyczny, 
określenie, selekcję i wdrożenie działań na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej 
oraz pomiar i weryfikację oszczędności 
energii. Przedstawiana jest dokumentacja 
opisowa proponowanych lub 
uzgodnionych ram działań oraz wdrażanej 
w ich następstwie procedury. Poprawa
efektywności energetycznej jest mierzona i 
weryfikowana w umownie uzgodnionym 
okresie za pomocą umownie 
uzgodnionych metod;

Or. en

Poprawka 360
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. „usługa cząstkowa związana z 
usługami w zakresie efektywności 
energetycznej” oznacza usługę, która 
obejmuje jedynie części („elementy”) 
łańcucha usług w zakresie efektywności 
energetycznej, np. audyty energetyczne, 
ale ma na celu doprowadzenie 
bezpośrednio lub pośrednio do poprawy 
efektywności energetycznej;

Or. en
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Poprawka 361
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. „dostawca usług w zakresie 
efektywności energetycznej” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną, która świadczy 
usługi w zakresie efektywności 
energetycznej lub usługi cząstkowe 
związane z usługami w zakresie 
efektywności energetycznej w zakładzie 
lub w pomieszczeniach odbiorcy 
końcowego;

Or. en

Poprawka 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
art. 1 ust. 9 dyrektywy 2004/18/WE1.

- „organy publiczne” oznaczają państwo, 
jednostki samorządu terytorialnego lub 
związki złożone z jednej lub wielu takich 
jednostek;
- „podmiot prawa publicznego” oznacza 
każdy podmiot:
a) ustanowiony w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, 
niemający charakteru przemysłowego ani 
handlowego;
b) mający osobowość prawną; oraz
c) finansowany w przeważającej części 
przez państwo, jednostki samorządu 
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terytorialnego lub inne podmioty prawa 
publicznego; albo taki, którego zarząd 
podlega nadzorowi ze strony tych 
podmiotów; albo taki, w którym ponad 
połowa członków organu 
administrującego, zarządzającego lub 
nadzorczego została wyznaczona przez 
państwo, jednostki samorządu 
terytorialnego lub inne podmioty prawa 
publicznego;
________________
1Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. w sprawie koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na 
roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. 
L 134 z 30.4.2004, s. 114).

Or. fr

Poprawka 363
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE, o ile instytucja 
zamawiająca jest podmiotem prawa 
publicznego.

Or. de

Uzasadnienie

Jasne kryterium rozgraniczające jest niezbędne w celu uniknięcia niepotrzebnych sporów.

Poprawka 364
Marita Ulvskog



AM\882687PL.doc 85/116 PE475.874v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE, z wyjątkiem 
instytucji publicznych działających na 
rynku konkurencyjnym, których działania 
i inwestycje nie są finansowane ze
środków publicznych;

Or. en

Poprawka 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 366
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
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dyrektywy 2004/18/WE. dyrektywy 2004/18/WE oraz instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne Unii 
Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. „instytucje publiczne” oznaczają 
„instytucje zamawiające” w rozumieniu 
dyrektywy 2004/18/WE; zakres definicji 
nie obejmuje mieszkań socjalnych, które 
nie są własnością instytucji publicznych;

Or. en

Poprawka 368
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „budynki publiczne” oznaczają 
budynki będące własnością instytucji 
publicznych, które są użytkowane oraz 
ogrzewane lub schładzane;

Or. en

Poprawka 369
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „gruntowna renowacja” oznacza 
kompleksowy remont energetyczny 
budynku lub grupy budynków, który 
poprawia efektywność energetyczną o co 
najmniej 75% w stosunku do poziomu 
sprzed renowacji;

Or. es

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że gruntowna renowacja jest najlepszym rozwiązaniem dla budynków o 
niskiej efektywności energetycznej, służącym do wykorzystania całego potencjału 
oszczędności (lub zmniejszenia niepotrzebnych wydatków). Należy przyjąć przejrzystą 
definicję, aby zapewnić jasność tej koncepcji.

Poprawka 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „poziom optymalny pod względem 
kosztów” oznacza poziom charakterystyki 
energetycznej produktów lub usług 
skutkujący najniższym kosztem w trakcie 
szacunkowego ekonomicznego cyklu 
życia, przy czym: 
a) najniższy koszt jest określany z 
uwzględnieniem związanych z energią 
kosztów inwestycyjnych, kosztów 
utrzymania i eksploatacji, w stosownych 
przypadkach, oraz kosztów usunięcia, w 
stosownych przypadkach; oraz
b) szacunkowy ekonomiczny cykl życia 
określany jest przez każde państwo 
członkowskie według kategorii produktu 
lub usługi.
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Poziom optymalny pod względem kosztów 
leży w granicach poziomów 
charakterystyki energetycznej, jeżeli 
analiza kosztów i korzyści 
przeprowadzona dla szacunkowego 
ekonomicznego cyklu życia daje 
pozytywny wynik; poziomy optymalne pod 
względem kosztów związane z budynkami i 
renowacją budynków reguluje art. 2 ust. 
14 dyrektywy 2010/31/UE;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja zaczerpnięta została z definicji „poziomu optymalnego pod względem 
kosztów” przyjętej w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „system zarządzania energią” oznacza 
zbiór wzajemnie powiązanych lub 
wzajemnie oddziałujących elementów 
planu, który wyznacza cel w zakresie 
efektywności energetycznej oraz określa 
strategię osiągnięcia tego celu;

5. „strategia zarządzania energią” oznacza 
zbiór wzajemnie powiązanych lub 
wzajemnie oddziałujących elementów 
planu, który wyznacza cel w zakresie 
efektywności energetycznej oraz określa 
strategię osiągnięcia tego celu;

Or. fr

Poprawka 372
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.„dystrybutor energii” oznacza osobę 7.„dystrybutor energii” oznacza osobę 
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fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, odpowiedzialną 
za przesył energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym;

fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, odpowiedzialną 
za przesył energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym, z wyłączeniem 
przesyłu energii od osób fizycznych lub 
prawnych, których głównym przedmiotem 
działalności jest produkcja;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyłączyć osoby fizyczne lub prawne, których głównym przedmiotem działalności nie 
jest dystrybucja/sprzedaż energii. Produkty będące nośnikami energii, pochodzące z 
przemysłu wytwórczego, są zasadniczo wytwarzane jako produkty uboczne lub odzyskiwane w 
formie energii i paliw oraz zużywane w jednostkach stowarzyszonych. Nie można utrudniać 
działalności producentom, którzy inwestują w bardziej efektywne korzystanie z zasobów, 
nakładając na nich dodatkowe obciążenia.

Poprawka 373
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.„dystrybutor energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, odpowiedzialną 
za przesył energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym;

7.„dystrybutor energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, odpowiedzialną 
za przesył energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym, niezależnie od 
tego, czy energia ta jest przesyłana za 
pomocą sieci;

Or. en

Poprawka 374
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7.„dystrybutor energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, odpowiedzialną 
za przesył energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym;

7.„dystrybutor energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, którego 
głównym celem działalności jest 
przesyłanie energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym;

Or. ro

Poprawka 375
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „dystrybutor energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, odpowiedzialną 
za przesył energii w celu jej dostarczenia 
do odbiorców końcowych lub do stacji 
dystrybucyjnych, które sprzedają energię 
odbiorcom końcowym;

7. „dystrybutor energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, w tym operatora 
systemu dystrybucyjnego, której główny 
przedmiot działalności obejmuje 
odpowiedzialność za przesył energii w celu 
jej dostarczenia do odbiorców końcowych 
lub do stacji dystrybucyjnych, które 
sprzedają energię odbiorcom końcowym;

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa zasadniczo nie powinna mieć zastosowania do drobnych 
dystrybutorów energii.

Poprawka 376
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.„przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną sprzedającą energię odbiorcom 
końcowym;

9.„przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną sprzedającą energię odbiorcom 
końcowym, z wyłączeniem sprzedaży 
energii od osób fizycznych lub prawnych, 
których głównym przedmiotem 
działalności jest produkcja;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyłączyć osoby fizyczne lub prawne, których głównym przedmiotem działalności nie 
jest dystrybucja/sprzedaż energii. Produkty będące nośnikami energii, pochodzące z 
przemysłu wytwórczego, są zasadniczo wytwarzane jako produkty uboczne lub odzyskiwane w 
formie energii i paliw oraz zużywane w jednostkach stowarzyszonych. Nie można utrudniać 
działalności producentom, którzy inwestują w bardziej efektywne korzystanie z zasobów, 
nakładając na nich dodatkowe obciążenia.

Poprawka 377
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.„przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną sprzedającą energię odbiorcom 
końcowym;

9.„przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną sprzedającą energię odbiorcom 
końcowym, niezależnie od tego, czy 
energia ta jest podłączona do sieci;

Or. en

Poprawka 378
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „przedsiębiorstwo prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną sprzedającą energię 
odbiorcom końcowym;

9. „przedsiębiorstwo prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, której głównym 
celem działalności jest sprzedaż energii 
odbiorcom końcowym;

Or. ro

Poprawka 379
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9.„przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną sprzedającą energię odbiorcom 
końcowym;

9.„przedsiębiorstwo prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii” oznacza osobę fizyczną 
lub prawną sprzedającą energię odbiorcom 
końcowym i utrzymującą z nimi kontakt;

Or. en

Uzasadnienie

Podkreślając znaczenie relacji między detalistą i odbiorcą końcowym, należy zauważyć, że to 
sam detalista, a nie operator systemu dystrybucyjnego lub inny podmiot, powinien kierować 
przekazywaniem sygnałów cenowych, które zmuszają odbiorcę do przyjmowania efektywnych 
wzorców zużycia energii.

Poprawka 380
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. „przedsiębiorstwo prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną sprzedającą energię
odbiorcom końcowym;

9. „przedsiębiorstwo prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, której głównym 
przedmiotem działalności jest sprzedaż 
energii odbiorcom końcowym;
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Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa zasadniczo nie powinna mieć zastosowania do małych 
przedsiębiorstw prowadzących detaliczną sprzedaż energii.

Poprawka 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 382
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „przedsiębiorstwo usług 
energetycznych (ESCO)” oznacza osobę 
prawną, która świadczy usługi 
energetyczne i/lub realizuje inne środki 
poprawy efektywności energetycznej w 
zakładzie lub w pomieszczeniach 
użytkownika, biorąc przy tym na siebie 
pewną część ryzyka finansowego. Zapłata 
za wykonane usługi jest oparta (w całości 
lub w części) na osiągnięciu poprawy
efektywności energetycznej oraz 
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spełnieniu innych uzgodnionych 
kryteriów w zakresie osiąganych 
rezultatów;

Or. en

Poprawka 383
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „przedsiębiorstwo usług 
energetycznych (ESCO)” oznacza osobę 
prawną, która świadczy usługi 
energetyczne i/lub realizuje inne środki 
poprawy efektywności energetycznej w 
zakładzie lub w pomieszczeniach 
użytkownika, biorąc przy tym na siebie 
pewną część ryzyka finansowego. Zapłata 
za wykonane usługi jest oparta (w całości 
lub w części) na osiągnięciu poprawy 
efektywności energetycznej oraz 
spełnieniu innych uzgodnionych 
kryteriów w zakresie osiąganych 
rezultatów;

Or. en

Poprawka 384
Catherine Trautmann

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „programy modulacji zużycia 
energii” oznaczają zbiór środków, których 
celem jest czasowe zmniejszenie zużycia 
energii w odpowiedzi na warunki podaży 
energii. Modulacja zużycia energii 
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umożliwia współpracę pomiędzy dostawcą 
i odbiorcą energii, której celem jest 
zachęcanie do redukcji zużycia energii w 
godzinach szczytu energetycznego lub do 
poprawy efektywności łańcucha dostaw 
energii; 

Or. fr

Poprawka 385
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „reagowanie na zapotrzebowanie” 
oznacza programy, które umożliwiają 
odbiorcom energii okresowo zmniejszyć 
swoje zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w odpowiedzi na warunki 
podaży. Reagowanie na zapotrzebowanie 
pozwala na rozwój współpracy między 
dostawcą energii i jej odbiorcą polegającej 
na obniżeniu – dzięki zachętom – zużycia 
energii w okresach szczytowego 
obciążenia energetycznego lub w 
odpowiedzi na prośby o ograniczenie 
zużycia zwiększając efektywność łańcucha 
dostaw energii;

Or. en

Poprawka 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „reagowanie na zapotrzebowanie” 
oznacza zmiany w zużyciu energii 
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elektrycznej przez konsumentów 
końcowych/mikropodmioty wytwarzające 
energię w porównaniu z ich 
obecnymi/normalnymi modelami 
zużycia/wprowadzania energii do sieci, 
będące odpowiedzią na zmiany w cenach 
energii elektrycznej lub zachęty finansowe 
bądź odpowiedzią na przyjęcie ceny 
oferowanej przez konsumenta, oddzielnie 
lub łącznie, ukierunkowane na sprzedaż 
zmniejszenia popytu po określonej cenie 
na zorganizowanych rynkach energii bądź 
dostawcy detalicznemu;

Or. en

Poprawka 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „program reagowania na 
zapotrzebowanie” oznacza aplikację z 
zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), która umożliwia 
konsumentom energii dostosowanie ich 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
do zmian cen i podaży;

Or. en

Poprawka 388
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „program reagowania na 
zapotrzebowanie” oznacza aplikację z 
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zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych (TIK), która umożliwia 
konsumentom energii dostosowanie ich 
zapotrzebowania na energię elektryczną
do zmian cen i podaży;

Or. en

Poprawka 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. „reagowanie na zapotrzebowanie” 
oznacza programy, które umożliwiają 
odbiorcom energii okresowo zmniejszyć 
swoje zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w odpowiedzi na sytuację po 
stronie podaży. Reagowanie na 
zapotrzebowanie pozwala na rozwój 
współpracy między dostawcą energii i jej 
odbiorcą polegającej na zachęcaniu do 
obniżania zużycia energii w okresach 
szczytowego obciążenia energetycznego 
lub w odpowiedzi na prośby o 
ograniczenie zużycia zwiększające 
efektywność łańcucha dostaw energii;

Or. en

Poprawka 390
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. „audyt energetyczny” oznacza 
systematyczną procedurę pozwalającą na 

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta wyznaczy wyraźne i ambitne ramy dla audytów energetycznych, oparte raczej na 
kosztach i korzyściach związanych z cyklem życia aniżeli na cząstkowych i wprowadzających 
w błąd obliczeniach bazujących na prostych okresach spłaty, które nie uwzględniają 
ogromnego udziału długoterminowych oszczędności energii i wartości pieniądza w czasie. 
Przeprowadzanie takich wysokiej jakości audytów energetycznych pozwoli również państwom 
członkowskim opracować programy poprawy jakości związane ze świadectwami 
charakterystyki energetycznej, co stanowić będzie uzupełnienie dyrektywy 2010/31/UE 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 391
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 392
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de

Poprawka 393
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 12, powinny być traktowane jako poufne, aby 
uniknąć jakiegokolwiek zakłócenia konkurencji między zainteresowanymi podmiotami 
wewnątrz UE i poza jej granicami.

Poprawka 394
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. „zalecenia bardzo racjonalne pod 
względem kosztów” oznaczają środki 
określone przez audyt energetyczny, 
mające pięcioletnie lub krótsze okresy 
zwrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Objaśnienie poprawki zaproponowanej przez Claude’a Turmesa.
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Poprawka 395
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, zgodnie z którą opłata za 
inwestycję dokonaną przez dostawcę jest 
powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, które są weryfikowane i 
monitorowane w trakcie całego okresu 
obowiązywania umowy, gdy koszty 
inwestycji (prace, dostawa lub usługa) w 
ramach danego środka są pokrywane w 
związku z określonym w umowie 
gwarantowanym poziomem poprawy 
efektywności energetycznej lub innym 
uzgodnionym kryterium efektywności 
energetycznej, na przykład 
oszczędnościami finansowymi lub 
oszczędnościami kilowatogodzin;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta powinna odzwierciedlać praktykę stosowaną w przemyśle. Umowy o poprawę 
efektywności energetycznej są wprowadzane do obrotu i sprzedawane na podstawie 
oferowanej w nich gwarancji. Należy to odzwierciedlić. Gwarantowane oszczędności mają 
ponadto nie tylko charakter finansowy, lecz również obejmują oszczędność kilowatogodzin.

Poprawka 396
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
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energetycznej, zgodnie z którą opłata za 
inwestycję dokonaną przez dostawcę jest 
powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

energetycznej, które są weryfikowane i 
monitorowane w trakcie całego okresu 
obowiązywania umowy, gdy koszty 
inwestycji w ramach danego środka, 
obejmujące prace, dobra lub usługi, są 
pokrywane w związku z określonym w 
umowie poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 397
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, zgodnie z którą opłata za 
inwestycję dokonaną przez dostawcę jest 
powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, które są weryfikowane i 
monitorowane w trakcie całego okresu 
obowiązywania umowy, gdy koszty 
inwestycji w ramach danego środka, 
obejmujące prace, dobra lub usługi, są 
pokrywane w związku z określonym w 
umowie poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Umowa o poprawę efektywności energetycznej nie zawsze oznacza, że inwestycja dokonywana 
jest przez dostawcę usług energetycznych.

Poprawka 398
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, zgodnie z którą opłata za 
inwestycję dokonaną przez dostawcę jest 
powiązana z określonym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi;

13. „umowa o poprawę efektywności 
energetycznej” oznacza umowę pomiędzy 
beneficjentem a dostawcą realizującym 
środki poprawy efektywności 
energetycznej, zgodnie z którą opłata za 
inwestycję dokonaną przez dostawcę jest 
powiązana z zagwarantowanym w umowie 
poziomem poprawy efektywności 
energetycznej lub innym uzgodnionym 
kryterium efektywności energetycznej, na 
przykład oszczędnościami finansowymi 
lub kWh;

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę długi czas trwania prac wstępnych Komisji, powinna ona wiedzieć, że 
praca dostawców usług energetycznych opiera się na zagwarantowanym, a nie określonym 
poziomie oszczędności energii. Poza tym ceny energii często ulegają zmianie głównie ze
względu na ingerencje państwa. W związku z tym dążenie do uzgodnionych oszczędności 
powinno być również możliwe w kWh.

Poprawka 399
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a. „inteligentny licznik” oznacza 
urządzenie elektroniczne, dzięki któremu 
można zmierzyć zużycie energii, uzyskując 
więcej informacji aniżeli w przypadku 
konwencjonalnego licznika, a także 
przesyłać dane przy wykorzystaniu pewnej 
formy komunikacji elektronicznej. 
Zasadniczą cechą inteligentnego licznika 
jest możliwość zapewnienia 
dwukierunkowej komunikacji między 
konsumentem a dostawcą/operatorem. 
Inteligentny licznik powinien również 
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propagować usługi, które sprzyjają 
oszczędności energii w domu. Oprócz 
dwukierunkowej komunikacji inteligentny 
licznik może być wyposażony w dodatkowe 
funkcje określone w mandacie M/441 w 
sprawie inteligentnych urządzeń 
pomiarowych, jednakże dla potrzeb 
niniejszej dyrektywy inteligentny licznik 
musi być podłączony do interfejsu, o 
którym mowa w załączniku VI, pkt 1.1;

Or. en

Uzasadnienie

Ani w dyrektywie 2006/32/WE, ani w dyrektywie 2009/72/WE nie zawarto definicji 
inteligentnego licznika. Powyższa definicja została zaczerpnięta z dokumentu roboczego służb 
Komisji zawierającego uwagi objaśniające do dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE oraz 
odnosi się do dodatkowych funkcji inteligentnego licznika określonych w mandacie 
normalizacyjnym M/441 w sprawie inteligentnych urządzeń pomiarowych.

Poprawka 400
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13b. „zestawienie” oznacza wyciąg z 
rachunku odbiorcy energii ukazujący ile 
energii zostało zużyte oraz związany z tym 
koszt;

Or. en

Uzasadnienie

Zestawienie zawiera informacje dla konsumenta. Nie należy mylić go z rachunkiem 
wzywającym do zapłaty, bowiem konsumenci mogą dokonywać płatności wyrównujących 
przez cały rok w drodze polecenia zapłaty lub różnego rodzaju przedpłat.

Poprawka 401
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 13c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13c. „rachunek” oznacza fakturę 
wzywającą do zapłaty;

Or. en

Uzasadnienie

Zestawienie zawiera informacje dla konsumenta. Nie należy mylić go z rachunkiem 
wzywającym do zapłaty, bowiem konsumenci mogą dokonywać płatności wyrównujących 
przez cały rok w drodze polecenia zapłaty lub różnego rodzaju przedpłat.

Poprawka 402
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. „kogeneracja” oznacza równoczesne 
wytwarzanie energii cieplnej i energii 
elektrycznej lub mechanicznej w trakcie 
tego samego procesu;

15. „kogeneracja” oznacza równoczesne 
wytwarzanie energii cieplnej i energii 
elektrycznej lub mechanicznej, bądź 
produktu materialnego, w trakcie tego 
samego procesu;

Or. pl

Uzasadnienie

Kogeneracji jako procesowi czysto energetycznemu może towarzyszyć wytwarzanie odpadu, 
jakim jest CO2, lub innego produktu na jego bazie.

Poprawka 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. „przemysłowe ciepło odpadowe” 
oznacza strumienie ciepła pochodzące ze 
źródeł przemysłowych i będące produktem 
ubocznym, którego nie można uniknąć 
podczas produkcji wyrobu przemysłowego 
i który nie może zostać wykorzystany w 
procesie produkcji przemysłowej;

Or. en

Poprawka 404
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. „ciepło odpadowe” oznacza ciepło, 
które jest nieuniknionym produktem 
ubocznym procesów przemysłowych i 
procesów wytwarzania energii 
elektrycznej oraz którego nie można 
wykorzystywać do celów produkcji 
przemysłowej lub w instalacjach 
wytwórczych energii elektrycznej;

Or. de

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie jasności co do wdrożenia dyrektywy.

Poprawka 405
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. „ciepło odpadowe” oznacza energię 
cieplną będącą produktem ubocznym 



AM\882687PL.doc 107/116 PE475.874v01-00

PL

procesu, którego podstawowym celem nie 
jest produkcja takiego ciepła;

Or. en

Poprawka 406
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a. „przemysłowe ciepło odpadowe” 
oznacza strumienie ciepła pochodzące ze 
źródeł przemysłowych i będące produktem 
ubocznym, którego nie można uniknąć 
podczas produkcji wyrobu przemysłowego 
i który nie może zostać wykorzystany w 
procesie produkcji przemysłowej;

Or. en

Poprawka 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 17b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17b. „przemysłowe ciepło odpadowe” 
oznacza strumienie ciepła pochodzące ze 
źródeł przemysłowych i będące produktem 
ubocznym, którego nie można uniknąć 
podczas produkcji wyrobu przemysłowego 
i który nie może zostać wykorzystany w 
procesie produkcji przemysłowej;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta jest niezbędna do zrozumienia przepisów wykonawczych w art. 10.
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Poprawka 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 21a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21a. „mikrotechnologie do wytwarzania 
energii” lub „mikrogeneratory energii” 
oznaczają różnorodne technologie 
umożliwiające wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła na niewielką skalę, 
które mogą być instalowane i 
wykorzystywane w poszczególnych 
gospodarstwach domowych;

Or. en

Poprawka 409
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 21a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

21a. „mikrotechnologie do wytwarzania 
energii” lub „mikrogeneratory energii” 
oznaczają różnorodne technologie 
umożliwiające wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła na niewielką skalę, 
które mogą być instalowane i 
wykorzystywane w poszczególnych 
gospodarstwach domowych;

Or. en

Poprawka 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25.„wskaźnik intensywności zabudowy” 
oznacza stosunek powierzchni gruntu do 
powierzchni pomieszczeń w budynkach na 
danym terytorium;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 411
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 25a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

25a. „potencjał kogeneracyjny ośrodków 
zurbanizowanych” oznacza możliwość 
wykorzystania ciepła odpadowego dla 
celów grzewczych, technologicznych, czy 
też chłodzenia;

Or. pl

Uzasadnienie

We wniosku podaje się różne możliwości kogeneracji w zależności od odległości od źródła 
ciepła, a nie wiąże się tego z wielkością i jakością jego odbiorców.

Poprawka 412
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

26. „efektywny system lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia” oznacza system 
lokalnego ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujący co najmniej 50% ciepła ze 
źródeł odnawialnych lub odpadów albo 

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

pochodzącego z kogeneracji, bądź ich 
kombinację, o wskaźniku energii 
pierwotnej, który określono w dyrektywie 
2010/31/UE oraz obliczono zgodnie z 
normą EN 15603, wynoszącym 
maksymalnie 0,8;

Or. de

Uzasadnienie

Odniesienie do normy europejskiej, która definiuje metodę obliczania wskaźnika energii 
pierwotnej, ma na celu wsparcie zharmonizowanego wdrożenia przedmiotowej dyrektywy. 
Norma europejska, o której mowa, została opracowana na podstawie mandatu Komisji do 
wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Komisja miała 
wówczas na myśli wskaźnik równy 0,8 lub mniejszy niż 0,8.

Poprawka 413
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Poprawka 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

26.„efektywny system lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia” oznacza system 
lokalnego ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujący ciepło pochodzące z 
kogeneracji, o wskaźniku energii 
pierwotnej, który określono w dyrektywie 
2010/31/UE, wynoszącym co najmniej 0,8;

Or. en

Poprawka 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive. In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and cooling. 
At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
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and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Poprawka 416
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 417
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 418
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

26. „efektywny system lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia” oznacza system 
lokalnego ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujący co najmniej 50 % ciepła ze 
źródeł odnawialnych lub odpadów albo 
pochodzącego z kogeneracji, bądź ich 
kombinację, o wskaźniku energii 
pierwotnej, który określono w dyrektywie 
2010/31/UE, wynoszącym co najmniej 0,7;

Or. pl

Uzasadnienie

Zważywszy aktualne marnotrawstwo energii pierwotnej, za efektywny należałoby uznać każdy 
ze wskaźników kogeneracji, który przekracza już 0,7.

Poprawka 419
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27.„istotna renowacja” oznacza renowację, 
której koszt przekracza 50 % kosztów 
inwestycji w nową porównywalną 
jednostkę zgodnie z decyzją 2007/74/WE, 
lub w przypadku której występuje 
konieczność aktualizacji pozwolenia 
udzielonego na podstawie dyrektywy 
2010/75/UE.

27.„istotna renowacja” oznacza renowację, 
której koszt przekracza 50 % kosztów 
inwestycji w nową porównywalną 
jednostkę zgodnie z decyzją 2007/74/WE, 
lub w przypadku której występuje 
konieczność aktualizacji pozwolenia 
udzielonego na podstawie dyrektywy 
2010/75/UE; w odniesieniu do budynków 
„istotna renowacja” oznacza remont 
budynku zgodnie z definicją w art. 2 ust. 
10 dyrektywy 2010/31/WE.

Or. ro
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Poprawka 420
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „finansowanie przez osoby trzecie” 
oznacza stosunek umowny obejmujący 
osobę trzecią – oprócz dostawcy energii i 
beneficjenta środka poprawy efektywności 
energetycznej – która zapewnia kapitał na 
realizację tego środka i obciąża 
beneficjenta opłatą stanowiącą 
równowartość części efektywności 
energetycznej uzyskanej w wyniku 
zastosowania środka poprawy 
efektywności energetycznej; osoba trzecia 
może, ale nie musi być przedsiębiorstwem 
usług energetycznych (ESCO);

Or. en

Poprawka 421
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „oszczędności wynikające z 
wcześniejszych działań” oznaczają te 
oszczędności, które powstały wskutek 
realizacji środka poprawy efektywności 
energetycznej w roku poprzednim, ale nie 
wcześniej niż w 1995 r., który nadal będzie 
generował oszczędności w 2016 r. i w 
latach kolejnych;

Or. en

Poprawka 422
Hannes Swoboda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „oszczędności wynikające z 
wczesnych działań” oznaczają wszelkie 
oszczędności wynikające ze środków 
efektywności energetycznej, które zostały 
przedsięwzięte przez państwa 
członkowskie najwcześniej w 1995 r. i 
które obowiązują do co najmniej 2016 r.;

Or. de

Poprawka 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „ubóstwo energetyczne” oznacza 
konieczność wydatkowania 
niewspółmiernej kwoty dochodu na 
energię. Ubóstwo energetyczne w 
szczególności definiowane jest jako 
konieczność wydatkowania przez 
gospodarstwo domowe odsetka jego 
dochodu przekraczającego dwukrotność 
mediany przedziału procentowego 
wydatków gospodarstw domowych na 
energię zużywaną wewnątrz domu; 
wydatki obliczane są w taki sposób, by 
uzyskać takie same temperatury wewnątrz 
pomieszczeń, jak w większości
gospodarstw domowych w danym kraju;

Or. en

Uzasadnienie

Część korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej musi być kierowana do 
osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Aby to uczynić, należy zdefiniować to pojęcie. 
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Doświadczenia wyniesione z Wielkiej Brytanii wskazują na problemy związane z przyjęciem 
bezwzględnej wartości udziału, dlatego wybrane podejście zakłada stosowanie względnej 
wartości udziału.


