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Poprawka 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Finansowanie i wsparcie techniczne

2a. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
TFUE państwa członkowskie stworzą 
instrumenty finansowania łączące liczne 
źródła finansowania, w tym:
a) wkład finansowy i grzywny za 
niedopełnienie obowiązków określonych w 
art. 6,
b) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną na mocy art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2009/29/WE,
c) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną pochodzące z unijnych 
obligacji projektowych,
d) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną w wieloletnich ramach 
finansowych, zwłaszcza Funduszu 
Spójności i funduszach strukturalnych 
oraz specjalnych europejskich 
instrumentach finansowych, pomocy 
technicznej i inżynierii finansowej,
e) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i inne europejskie 
instytucje finansowe, zwłaszcza 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) oraz Bank Rozwoju Rady 
Europy,
f) środki krajowe, w tym pochodzące z 
banków publicznych oraz innych 
krajowych instytucji finansowych.
2. Instrumenty finansowania:
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a) wykorzystują te pieniądze celem jak 
największego zaangażowania prywatnego 
kapitału, opierając się zwłaszcza na 
inwestorach instytucjonalnych;
b) dostarczają narzędzia finansowe (np. 
gwarancje pożyczkowe dla kapitału 
prywatnego, gwarancje pożyczkowe 
zachęcające do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej, 
dotacje, pożyczki o obniżonym 
oprocentowaniu i specjalne linie 
kredytowe), które zmniejszają potencjalne 
i rzeczywiste ryzyko projektów służących 
efektywności energetycznej;
c) są związane z programami lub 
agencjami, które będą gromadzić i 
oceniać jakość projektów służących 
oszczędzaniu energii, dostarczać pomoc 
techniczną, promować rynek usług 
energetycznych i wspierać generowanie 
wśród konsumentów popytu na te usługi, 
zgodnie z art. 14;
d) zapewniają odpowiednie środki na 
wspieranie programów szkoleń i 
certyfikacji, podnoszących i 
potwierdzających kwalifikacje w zakresie 
efektywności energetycznej.
3. W razie potrzeby Komisja bezpośrednio 
lub za pośrednictwem europejskich 
instytucji finansowych wspiera państwa 
członkowskie, na ich wniosek, w 
tworzeniu instrumentów finansowania 
oraz programów pomocy technicznej, 
celem zwiększenia efektywności 
energetycznej w poszczególnych 
sektorach, wspierając wymianę 
najlepszych praktyk między właściwymi 
władzami i organami krajowymi i 
regionalnymi.
4. Komisja we współpracy z EBI 
opracowuje strategię wsparcia 
mechanizmów finansowych, aby pozyskać 
kapitał prywatny, na przykład poprzez 
popularyzację wiedzy o instrumentach 
finansowych wśród docelowych 
inwestorów instytucjonalnych i 
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przygotowanie wytycznych w oparciu o 
najlepsze praktyki.

Or. en

Poprawka 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Finansowanie i wsparcie techniczne

1. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 TFUE 
państwa członkowskie stworzą 
instrumenty finansowania łączące liczne 
źródła finansowania, w tym:
a) wkład finansowy i grzywny za 
niedopełnienie obowiązków określonych w 
art. 6,
b) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną na mocy art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2009/29/WE,
c) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną pochodzące z unijnych 
obligacji projektowych,
d) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną w wieloletnich ramach 
finansowych, zwłaszcza Funduszu 
Spójności i funduszach strukturalnych 
oraz specjalnych europejskich 
instrumentach finansowych, pomocy 
technicznej i inżynierii finansowej,
e) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i inne europejskie 
instytucje finansowe, zwłaszcza 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) oraz Bank Rozwoju Rady 
Europy,
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f) środki krajowe, w tym pochodzące z 
banków publicznych oraz innych 
krajowych instytucji finansowych.
2. Instrumenty finansowania:
a) wykorzystują te pieniądze celem jak 
największego zaangażowania prywatnego 
kapitału, opierając się zwłaszcza na 
inwestorach instytucjonalnych, a 
jednocześnie przy przyznawaniu funduszy 
stosują kryteria zapewniające osiągnięcie 
celów w zakresie ochrony środowiska i 
celów społecznych;
b) dostarczają narzędzia finansowe (np. 
gwarancje pożyczkowe dla kapitału 
prywatnego, gwarancje pożyczkowe 
zachęcające do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej, 
dotacje, pożyczki o obniżonym 
oprocentowaniu i specjalne linie 
kredytowe, systemy finansowania przez 
podmioty trzecie), które zmniejszają 
potencjalne i rzeczywiste ryzyko projektów 
służących efektywności energetycznej, 
oraz umożliwiają przeprowadzenie 
opłacalnej ekonomicznie renowacji nawet 
w gospodarstwach domowych o niskich i 
średnich dochodach;
c) są związane z programami lub 
agencjami, które będą gromadzić i 
oceniać jakość projektów służących 
oszczędności energii, dostarczać pomoc 
techniczną, promować rynek usług 
energetycznych i wspierać generowanie 
wśród konsumentów popytu na te usługi, 
zgodnie z art. 14;
d) zapewniają odpowiednie środki na 
wspieranie programów szkoleń i 
certyfikacji, podnoszących i 
potwierdzających kwalifikacje w zakresie 
efektywności energetycznej;
e) dostarczają odpowiednie środki na 
wspieranie dialogu społecznego i norm w 
celu poprawy efektywności energetycznej 
oraz zapewnienia dobrych warunków 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
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3. W razie potrzeby Komisja bezpośrednio 
lub za pośrednictwem europejskich 
instytucji finansowych wspiera państwa 
członkowskie, na ich wniosek, w 
tworzeniu instrumentów finansowania 
oraz programów pomocy technicznej, 
celem zwiększenia efektywności 
energetycznej w poszczególnych 
sektorach.
4. Komisja ułatwia wymianę najlepszych 
praktyk między właściwymi władzami lub 
organami krajowymi i regionalnymi, np. 
w ramach dorocznych spotkań organów 
regulacyjnych oraz za pomocą 
publicznych baz danych zawierających 
informacje dotyczące wdrażania środków 
przez państwa członkowskie i 
porównywania krajów.

Or. en

Uzasadnienie

Propozycja sprawozdawcy jest oceniana pozytywnie. Zmiany: 2a) Kryteria, które należy 
spełnić przy dystrybucji funduszy. 2b) Należy podkreślić, że poprawa efektywności 
energetycznej powinna przynajmniej częściowo być korzystna dla osób żyjących w ubóstwie 
energetycznym. 2e) Konieczne jest zapewnienie właściwych warunków pracy osobom 
wprowadzającym faktyczne ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej. 4) Ponadto 
wsparcie wymiany najlepszych praktyk jest istotne i częściowo stanowi podstawę polityki 
europejskiej w tym zakresie.

Poprawka 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Finansowanie i wsparcie techniczne

2a. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
TFUE państwa członkowskie stworzą 
instrumenty finansowania łączące liczne 
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źródła finansowania, w tym:
a) wkład finansowy i grzywny za 
niedopełnienie obowiązków określonych w 
art. 6,
b) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną na mocy art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2009/29/WE,
c) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną pochodzące z unijnych 
obligacji projektowych,
d) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną w wieloletnich ramach 
finansowych, zwłaszcza Funduszu 
Spójności i funduszach strukturalnych 
oraz specjalnych europejskich 
instrumentach finansowych, pomocy 
technicznej i inżynierii finansowej,
e) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i inne europejskie 
instytucje finansowe, zwłaszcza 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) oraz Bank Rozwoju Rady 
Europy,
f) środki krajowe, w tym pochodzące z
banków publicznych oraz innych 
krajowych instytucji finansowych.
2. Instrumenty finansowania:
a) wykorzystują te pieniądze celem jak 
największego zaangażowania prywatnego 
kapitału, opierając się zwłaszcza na 
inwestorach instytucjonalnych;
b) dostarczają narzędzia finansowe (np. 
gwarancje pożyczkowe dla kapitału 
prywatnego, gwarancje pożyczkowe 
zachęcające do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej, 
dotacje, pożyczki o obniżonym 
oprocentowaniu i specjalne linie 
kredytowe), które zmniejszają potencjalne 
i rzeczywiste ryzyko projektów służących 
efektywności energetycznej;
c) są powiązane z programami lub 
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agencjami, które będą gromadzić i 
oceniać jakość projektów służących 
oszczędności energii, dostarczać pomoc 
techniczną, promować rynek usług 
energetycznych i wspierać generowanie 
wśród konsumentów popytu na te usługi, 
zgodnie z art. 14;
d) zapewniają odpowiednie środki na 
wspieranie programów szkoleń i 
certyfikacji, podnoszących i 
potwierdzających kwalifikacje w zakresie 
efektywności energetycznej;
e) zapewniają środki na badania nad 
technologiami małej skali i 
mikrotechnologiami do wytwarzania 
energii oraz na demonstracje i 
przyspieszenie ich wykorzystania, a także 
na optymalizację przyłączeń tych 
generatorów do sieci;
f) są powiązane z programami, w ramach 
których podejmowane są działania mające 
na celu promowanie efektywności 
energetycznej we wszystkich budynkach 
mieszkalnych, aby zapobiec ubóstwu 
energetycznemu oraz zachęcić właścicieli 
wynajmujących budynki mieszkalne do 
zapewnienia jak największej efektywności 
energetycznej ich nieruchomości.
3. W razie potrzeby Komisja bezpośrednio 
lub za pośrednictwem europejskich 
instytucji finansowych wspiera państwa 
członkowskie, na ich wniosek, w 
tworzeniu instrumentów finansowania 
oraz programów pomocy technicznej, 
celem zwiększenia efektywności 
energetycznej w poszczególnych 
sektorach, wspierając wymianę 
najlepszych praktyk między właściwymi 
władzami i organami krajowymi i 
regionalnymi.

Or. en
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Poprawka 427
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Finansowanie i wsparcie techniczne

Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 Traktatu 
państwa członkowskie stworzą 
instrumenty finansowania łączące liczne 
źródła finansowania, w tym:
a) wkład finansowy i grzywny za 
niedopełnienie obowiązków określonych w 
art. 6,
b) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną na mocy art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2009/29/WE,
c) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną pochodzące z unijnych 
obligacji projektowych,
d) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną w wieloletnich ramach 
finansowych, zwłaszcza Funduszu 
Spójności, funduszach strukturalnych i 
funduszach rozwoju obszarów wiejskich 
oraz specjalnych europejskich 
instrumentach finansowych, pomocy 
technicznej i inżynierii finansowej,
e) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) – takie jak Europejski 
Fundusz na rzecz Efektywności 
Energetycznej – i inne europejskie 
instytucje finansowe, zwłaszcza 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
oraz Bank Rozwoju Rady Europy,
f) środki krajowe, w tym pochodzące z 
banków publicznych oraz innych 
krajowych instytucji finansowych.
2. Biorąc pod uwagę zasady elastyczności 
i pomocniczości, instrumenty 
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finansowania:
a) wykorzystują te pieniądze celem jak 
największego zaangażowania prywatnego 
kapitału, opierając się zwłaszcza na 
inwestorach instytucjonalnych;
b) dostarczają narzędzia finansowe (np. 
gwarancje pożyczkowe dla kapitału 
prywatnego, gwarancje pożyczkowe 
zachęcające do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej, 
dotacje, pożyczki o obniżonym 
oprocentowaniu i specjalne linie 
kredytowe), które zmniejszają potencjalne 
i rzeczywiste ryzyko projektów służących 
efektywności energetycznej;
c) są powiązane z programami lub 
agencjami, które będą gromadzić i 
oceniać jakość projektów służących 
oszczędności energii, dostarczać pomoc 
techniczną, promować rynek usług 
energetycznych i wspierać generowanie 
wśród konsumentów popytu na te usługi, 
zgodnie z art. 14;
d) zapewniają odpowiednie środki na 
wspieranie programów szkoleń i 
certyfikacji, podnoszących i 
potwierdzających kwalifikacje w zakresie 
efektywności energetycznej.
3. W razie potrzeby Komisja bezpośrednio 
lub za pośrednictwem europejskich 
instytucji finansowych wspiera państwa 
członkowskie, na ich wniosek, w 
tworzeniu instrumentów finansowania 
oraz programów pomocy technicznej, 
celem zwiększenia efektywności 
energetycznej w poszczególnych 
sektorach, wspierając wymianę 
najlepszych praktyk między właściwymi 
władzami i organami krajowymi i 
regionalnymi.

Or. en



PE475.929v01-00 12/111 AM\883474PL.doc

PL

Uzasadnienie

Sprawozdawca słusznie uważa, że bez niezbędnych mechanizmów finansowych środki 
proponowane w przedmiotowej dyrektywie będą tylko pobożnym życzeniem i nie stworzą 
licznych miejsc pracy ani nie przyczynią się do innowacji. Oprócz źródeł finansowania 
wskazanych już przez sprawozdawcę Parlament Europejski powinien powiązać fundusze 
przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich i projekty dotyczące efektywności energetycznej 
na obszarach wiejskich.

Poprawka 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r. 
państwa członkowskie uzgadniają krajowe 
cele w zakresie efektywności 
energetycznej w oparciu o wniosek 
Komisji i jednocześnie uwzględniają 
metodologię określoną w załączniku Ia, 
aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu 
20% oszczędności energii pierwotnej do 
roku 2020, co wymagałoby albo obniżenia 
zużycia energii pierwotnej w UE o 368 
Mtoe w 2020 r., albo obniżenia 
energochłonności UE do nie więcej niż 
104 ton oleju ekwiwalentnego na milion 
euro PKB wyrażonego w cenach 
obowiązujących w 2005 r. Krajowy cel w 
zakresie efektywności energetycznej 
wyrażony jest albo jako bezwzględny 
poziom oszczędności energii pierwotnej, 
albo jako bezwzględny poziom zużycia 
energii pierwotnej w roku 2020 w 
stosunku do PKB prognozowanego w tym 
roku. Uwzględnia się środki przewidziane 
w niniejszej dyrektywie, środki przyjęte 
dla osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie oszczędności energii przyjęte na 
podstawie art. 4 ust. 1 dyrektywy 
2006/32/WE, a także inne środki poprawy 
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efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich i na poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel ogólny, bardziej stosownym rozwiązaniem, zgodnym z zasadą 
pomocniczości, wydaje się wzmocnienie celów krajowych poprzez wprowadzenie jasnego
podziału obciążeń, metodologii pomiaru i weryfikacji (patrz poprawka do art. 3 ust. 2a) oraz 
silna rola Komisji (patrz poprawka do art. 19 ust. 2). Umożliwi to państwom członkowskim 
większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór instrumentów, oraz działanie zgodne ze 
sprawozdaniem Bendta Bendtsena przyjętym przez PE dnia 15 grudnia 2010 r.

Poprawka 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%,
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
wiążący krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020, o którym 
powiadamiają Komisję do dnia [data 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy]. Cele 
te są oparte na orientacyjnych 
wartościach podanych w załączniku 0 i 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%. 
Państwa członkowskie ustalają ścieżkę 
poprawy efektywności energetycznej i 
przyjmują środki skutecznie 
zaprojektowane, aby zapewnić taką 
poprawę efektywności energetycznej, 
która byłaby równa lub większa od 
poprawy określonej zgodnie z tą ścieżką. 
Państwa członkowskie mogą również 
przyjąć środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
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dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Wszelkie odstępstwa 
od wartości określonych w załączniku 0 
winny być uzasadnione i zgłoszone 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie energii ze źródeł odnawialnych nakłada ma państwa 
członkowskie obowiązek przyjęcia środków zgodnych ze ścieżką poprawy. Podejście to dobrze 
sprawdza się w praktyce, w związku z czym powinno zostać zastosowane również w przypadku 
efektywności energetycznej. Okazało się, że obowiązkowe cele pozwalają na osiągnięcie 
wyników, ponieważ stwarzają pewność inwestycyjną dla przemysłu i zapewniają możliwość 
realizacji znaczących zobowiązań politycznych.

Poprawka 430
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020 bądź jako bezwzględny poziom 
zużycia energii końcowej w roku 2020. 
Podczas ustanawiania wspomnianego celu 
państwa członkowskie uwzględniają unijny 
cel w zakresie oszczędności energii w 
wysokości 20%, środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie, środki przyjęte dla 
osiągnięcia krajowych celów w zakresie 
oszczędności energii przyjęte na podstawie 
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE, a 
także inne środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii, jak również środki na 
rzecz zmniejszania zależności od importu, 
aby zwiększyć poziom wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych, oraz środki na 
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rzecz ograniczania emisji CO2.

Or. de

Uzasadnienie

Położenie jednostronnego nacisku na zużycie energii pierwotnej powoduje na rynku 
wewnętrznym zwiększenie importu energii, a co za tym idzie, zależność od jej importu. 
Ponadto utrudnia to dążenie do gospodarki opartej na energii pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych. Dlatego państwa członkowskie powinny mieć również możliwość posługiwania 
się jako wartością referencyjną poziomem zużycia energii końcowej. W większości państw 
nienależących do UE (np. w Japonii, Chinach) efektywność energetyczną definiuje się jako 
wydajność energetyczną gospodarki.

Poprawka 431
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają główny unijny cel w zakresie 
efektywności energetycznej w wysokości 
20% do 2020 r., środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie, środki przyjęte dla 
osiągnięcia krajowych celów w zakresie 
oszczędności energii przyjęte na podstawie 
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE, a 
także inne środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Podczas ustanawiania 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie mogą 
brać pod uwagę krajowe uwarunkowania 
wpływające na efektywność zużycia 
energii pierwotnej, takie jak zmiany w 
imporcie i eksporcie energii, rozwój w 
zakresie wykorzystania biomasy, a także 
energię wiatrową i słoneczną i inne
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odnawialne źródła energii oraz 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla.

Or. en

Poprawka 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%,
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby krajowy bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020 był poniżej celu, który określono dla 
danego państwa w lewej kolumnie tabeli 
w załączniku -1. Te obowiązkowe krajowe 
cele są zgodne z unijnymi celami w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
co najmniej 20%, które wymagają 
ograniczenia unijnego zużycia energii 
pierwotnej o co najmniej 368 Mtoe w roku 
2020.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące cele zapewnią istnienie zobowiązania politycznego. Są one dla przedsiębiorstw 
zachętą do inwestowania, a dla państw członkowskich – do działania. Będzie to miało 
pozytywny wpływ na gospodarkę, tworzenie miejsc pracy i bezpieczeństwo dostaw energii. 
Dla osiągnięcia tego unijnego celu 20% konieczne będzie zdaniem Komisji ograniczenie o 
przynajmniej 368 Mtoe w 2020 r. (energia pierwotna).

Poprawka 433
Francisco Sosa Wagner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%,
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

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

Or. en

Uzasadnienie

Obecne strategie dotyczące efektywności energetycznej osłabia brak precyzyjnego określenia 
poziomu oszczędności energii, który muszą osiągnąć poszczególne państwa członkowskie. W 
przedmiotowej dyrektywie należy określić europejską metodologię ustanawiania krajowych 
celów, aby zagwarantować, że łącznie dadzą one 20%, dzięki czemu będą one mogły mieć 
charakter wiążący już z chwilą wejścia przedmiotowej dyrektywy w życie.

Poprawka 434
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
orientacyjny krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020. Podczas 
ustanawiania wspomnianego celu państwa 
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uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

członkowskie uwzględniają unijny cel w 
zakresie efektywności energetycznej w 
wysokości 20% do 2020 r., środki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
środki przyjęte dla osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie oszczędności energii 
przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Podczas ustanawiania 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie mogą 
brać pod uwagę krajowe uwarunkowania 
wpływające na zużycie energii pierwotnej: 
zmiany w imporcie i eksporcie energii, 
rozwój w zakresie wykorzystania biomasy, 
a także energię wiatrową i słoneczną oraz 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla.

Or. en

Poprawka 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zarówno końcowego zużycia 
energii, jak i zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
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i na poziomie Unii. energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Ponadto należy wziąć 
pod uwagę środki na rzecz ograniczania 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększania wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii.

Or. fi

Uzasadnienie

Zastosowanie zużycia energii pierwotnej jako miary oszczędności energii jest problematyczne 
i niezgodne z celami Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej. W państwach 
członkowskich, które na przykład zwiększają wykorzystanie bioenergii, zużycie energii 
pierwotnej może wzrosnąć, ponieważ biopaliwa zawierają mniej energii niż paliwa kopalne.

Poprawka 436
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

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

Or. en
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Poprawka 437
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%,
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
orientacyjny krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom końcowego zużycia 
energii w roku 2020. Podczas jego 
ustanawiania państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
efektywności energetycznej w wysokości 
20%, środki określone w niniejszej 
dyrektywie, a także inne środki poprawy 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich i na poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe cele orientacyjne powinny opierać się na końcowym zużyciu energii. Zużycie energii 
pierwotnej może wzrosnąć, jeżeli państwo członkowskie zwiększy swoją samowystarczalność 
energetyczną dzięki inwestycjom niskoemisyjnym w produkcję energii jądrowej lub 
odnawialnej albo w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Inwestycje, które 
zmniejszają import energii, nie powinny być karane przez zastosowanie podejścia opartego 
na energii pierwotnej.

Poprawka 438
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 

1. Do dnia 30 czerwca 2013 r. państwa 
członkowskie przyjmują krajowy cel w 
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energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

zakresie efektywności energetycznej w 
oparciu o sektorowe cele w zakresie 
efektywności energetycznej. Do dnia 31 
grudnia 2012 r. Komisja ustali wspólną 
metodologię obliczania sektorowej 
efektywności energetycznej. Podczas 
ustanawiania tego celu państwa 
członkowskie uwzględniają unijny cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20%, środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 439
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
orientacyjny krajowy cel w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020 w stosunku do 
PKB na mieszkańca prognozowanego w 
tym roku. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
efektywności energetycznej w wysokości 
20% do 2020 r., środki przewidziane w 
niniejszej dyrektywie, środki przyjęte dla 
osiągnięcia krajowych celów w zakresie 
oszczędności energii przyjęte na podstawie 
art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE, a 
także inne środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Podczas ustanawiania 
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krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej państwa członkowskie mogą 
brać pod uwagę poziom swojego rozwoju.

Or. en

Poprawka 440
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20% do 
2020 r. w porównaniu z rokiem 2007, co 
oznacza konieczność ograniczenia 
zapotrzebowania Unii na zużycie energii 
pierwotnej o 338 Mtoe w roku 
2020. Uwzględnia się również środki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
środki przyjęte dla osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie oszczędności energii 
przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 441
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1



AM\883474PL.doc 23/111 PE475.929v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20% w 
stosunku do prognoz na rok 2020, środki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
środki przyjęte dla osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej przyjęte na podstawie art. 4 
ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dostosować zapisy dyrektywy do wniosków Rady Europejskiej przyjętych przez szefów 
państw lub rządów w marcu 2007 r.

Poprawka 442
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020 oraz określają obowiązki sektorowe 
lub obowiązek konsumentów końcowych 
(budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw, 
użytkowników z sektora usług i 
administracji publicznej) albo zachęcają 
do zawierania dobrowolnych porozumień 
między operatorami. Podczas ustanawiania 
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energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Poprawka 443
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako ograniczenie 
ogólnej energochłonności o 20% w roku 
2020 w stosunku do wartości z 2010 r.
Podczas ustanawiania tego celu państwa 
członkowskie uwzględniają środki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
środki przyjęte dla osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie oszczędności energii 
przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
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środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 444
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom oszczędności energii lub 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020 w stosunku do 
prognozowanego PKB oraz zużycia 
energii na osobę. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. en

Poprawka 445
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej lub 
końcowego zużycia energii (a także 
produkcji energii, przesyłu i dystrybucji)
w roku 2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. fi

Uzasadnienie

Na przykład wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii zwiększa zużycie energii 
pierwotnej. Zużycie energii pierwotnej zostaje również zwiększone przy zastąpieniu energii 
elektrycznej importowanej z państw trzecich energią elektryczną wytwarzaną w kraju. Aby 
cele polityki energetycznej były spójne, należy zapewnić możliwość określenia celu w zakresie 
efektywności energetycznej za pomocą końcowego zużycia.

Poprawka 446
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
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wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii. Każde państwo
członkowskie może uznać krajowe cele za 
wiążące.

Or. de

Uzasadnienie

Decyzję o sposobie wdrożenia przyjętych celów w zakresie oszczędności energii należy 
pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka 447
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Podczas ustanawiania celu w zakresie 
efektywności energetycznej państwa 
członkowskie uwzględniają unijny cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20%, środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.
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Or. en

Poprawka 448
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20 %, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej lub 
końcowej w roku 2020. Podczas 
ustanawiania wspomnianego celu państwa 
członkowskie uwzględniają unijny cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20 %, środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Energia końcowa jest jedyną bezpośrednio namacalną dla konsumentów: to interwencja na 
poziomie energii końcowej przekłada się w sposób widoczny na wysokość rachunków 
odbiorców końcowych, co pozwala przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, ogólniej zaś –
zapewniać większą siłę nabywczą obywatelom i większą konkurencyjność przedsiębiorstwom.

Poprawka 449
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
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energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20 %, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20 %, 
współczynnik energochłonności, środki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie, 
środki przyjęte dla osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie oszczędności energii 
przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. fr

Poprawka 450
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także wczesne 
działania i inne środki poprawy 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich i na poziomie Unii.

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 wyróżnienie tych 
państw, które są przodownikami i mogą służyć innym za wzór w zakresie stosowania 
najlepszych praktyk.

Poprawka 451
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20 %, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne
opłacalne ekonomicznie środki poprawy 
efektywności energetycznej w państwach 
członkowskich i na poziomie Unii.

Or. ro

Poprawka 452
Michael Theurer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa członkowskie 
uwzględniają unijny cel w zakresie 
oszczędności energii w wysokości 20%, 
środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

1. Państwa członkowskie przyjmują 
wiążący cel krajowy w zakresie 
efektywności energetycznej wyrażony jako 
bezwzględny poziom zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020. Podczas 
ustanawiania wspomnianego celu państwa 
członkowskie uwzględniają unijny cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20%, środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 4 ust. 1 
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 
energetycznej w państwach członkowskich 
i na poziomie Unii.

Or. de

Poprawka 453
Adam Gierek

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku, gdy efektywność 
wykorzystania energii pierwotnej z paliw 
kopalnych jest niższa lub równa 
pięćdziesięciu procentom, jej użytkownicy 
przemysłowi, zwłaszcza energetyka, 
powinni dokonywać zakupu na aukcji 
praw do całkowitej emisji CO2, która 
towarzyszy konwersji; przekroczenie 
pięćdziesięcioprocentowego progu 
efektywności o dalsze wskaźniki 
procentowe powinno zwolnić emitentów 
od konieczności zakupu praw do emisji 
CO2 na aukcji o wielkość procentową 
równą całkowitej efektywności 
pomniejszonej o pięćdziesiąt procent.

Or. pl
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Uzasadnienie

Najczęściej używana energia pierwotna w formie energii chemicznej jest poddawana 
konwersji na inne rodzaje energii z określoną ściśle efektywnością zależną od parametrów 
tego procesu. Próg pięćdziesięcioprocentowej efektywności jest wskaźnikiem ambitnym do 
uzyskania z punktu widzenia technicznego, zaś zwolnienia z aukcyjnego zakupu CO2 zwiększą 
zainteresowanie innowacjami w zakresie podnoszenia efektywności.

Poprawka 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia do dnia 31 grudnia 2050 r. 
zużycia energii przez istniejące zasoby 
budowlane o 80% w porównaniu z
poziomami z roku 2010. W tym celu w 
ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 9 dyrektywy 2010/31/UE, i 
bez uszczerbku dla ust. 1 tego artykułu 
państwa członkowskie opracowują 
strategie i podejmują środki na rzecz 
gruntownej renowacji budynków, w tym
stopniowej gruntownej renowacji. 
Państwa członkowskie mogą postanowić o 
nieuwzględnieniu w planach renowacji 
tych kategorii budynków, które 
wymieniono w art. 4 ust. 2 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Określanie potencjalnych oszczędności energii w zasobach budowlanych oraz wyznaczanie 
celów na 2020 r. trzeba postrzegać w dłuższej perspektywie. Jedynie w ten sposób można 
pogodzić cele dotyczące klimatu i efektywności energetycznej i ostatecznie znaleźć się na 
właściwej ścieżce prowadzącej do osiągnięcia ustalonych długoterminowych celów UE. 
Ustanowienie krajowych planów działania dotyczących wszystkich zasobów budowlanych 
umożliwi każdemu państwu członkowskiemu ustalenie priorytetów i określenie celów
pośrednich w przypadku każdego segmentu zasobów budowlanych.
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Poprawka 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą odstąpić 
od przepisów określonych w art. 4 i 6. 
Powiadamiają one Komisję o środkach 
alternatywnych lub uzupełniających, 
które planują przyjąć zgodnie z art. 19 ust. 
2. Państwa członkowskie decydujące się 
na zastosowanie środków alternatywnych 
lub uzupełniających dbają o to, by ilość 
zaoszczędzonej energii pierwotnej lub 
zmniejszenie energochłonności dzięki tym 
środkom alternatywnym lub 
uzupełniającym były wystarczające do 
osiągnięcia krajowego celu w zakresie 
efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel ogólny, bardziej stosownym rozwiązaniem, zgodnym z zasadą 
pomocniczości, wydaje się wzmocnienie celów krajowych poprzez wprowadzenie jasnego 
podziału obciążeń, metodologii pomiaru i weryfikacji (patrz poprawka do art. 3 ust. 1 i 2a) 
oraz silna rola Komisji (patrz poprawka do art. 19 ust. 2). Umożliwi to państwom 
członkowskim większą elastyczność, jeśli chodzi o wybór instrumentów, oraz działanie spójne 
ze sprawozdaniem Bendta Bendtsena przyjętym przez PE dnia 15 grudnia 2010 r.

Poprawka 456
Henri Weber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie muszą 



PE475.929v01-00 34/111 AM\883474PL.doc

PL

sporządzić plany działania 
przedstawiające strategie krajowe 
wdrożone w celu znacznego zmniejszenia 
zużycia energii w budynkach do 2050 r. 
Krajowe plany działania należy przyjąć do 
dnia 1 stycznia 2014 r. w przypadku 
budynków publicznych, do dnia 1 stycznia 
2015 r. w przypadku budynków 
prywatnych niemieszkalnych, do dnia 1 
stycznia 2017 r. w przypadku budynków 
mieszkalnych. W planach działania należy 
wyznaczyć pośrednie cele dotyczące 
średniej oszczędności energii w 
budynkach do 2020 r., 2030 r. i 2040 r.
Plany działania należy załączać do 
sprawozdań rocznych przewidzianych w 
art. 19 ust. 1 dyrektywy.

Or. fr

Poprawka 457
Michael Theurer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W celu osiągnięcia nadrzędnych celów 
unijnych w zakresie oszczędności energii 
w wysokości 20% państwa członkowskie 
otrzymują możliwie największą 
elastyczność co do doboru środków i 
instrumentów, o ile będą one zgodne z art. 
19 ust. 2, będą odpowiadały zasadom 
gospodarki ekologicznej oraz będą 
uwzględniały wcześniejsze starania oraz 
zachowania proekologiczne.

Or. de

Poprawka 458
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

skreślony

Or. en

Poprawka 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Każde państwo członkowskie ustanawia 
mechanizmy zapewniające osiągnięcie 
jego krajowego wiążącego celu w zakresie 
oszczędności energii oraz ogólnego celu 
UE w tym zakresie w wysokości 20%. 
Komisja ocenia te mechanizmy krajowe i 
w razie potrzeby proponuje korekty. Do 
dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja ocenia, 
czy prawdopodobne jest osiągnięcie przez 
Unię jej celu 20 % oszczędności energii 
pierwotnej do roku 2020, co wymagałoby 
obniżenia zużycia energii pierwotnej w UE 
o 368 Mtoe w 2020 r., przy uwzględnieniu 
sumy krajowych celów, o których mowa w 
ust. 1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 
ust. 4. W przypadku negatywnych 
wyników tej oceny Komisja wprowadzi 
różne połączone środki, w tym doradztwo, 
symulacje, ostrzeżenia i konsekwencje 
finansowe, aby zapewnić stosowny wkład 



PE475.929v01-00 36/111 AM\883474PL.doc

PL

każdego państwa członkowskiego w 
osiągnięcie ogólnego celu UE w 2020 r.

Or. en

Poprawka 460
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do osiągnięcia ich celów dotyczących 
oszczędności energii określonych w 
załączniku I poprzez przyjęcie środków 
ustanowionych na mocy niniejszej
dyrektywy, lecz również za pomocą 
środków krajowych, regionalnych i 
lokalnych.

Or. en

Poprawka 461
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 

2. Państwa członkowskie przyjmują środki 
mające na celu dopilnowanie, aby ich 
poziom zużycia energii pierwotnej był 
równy rocznej liniowej ścieżce osiągania 
celu określonego na rok 2020 w 
załączniku -1 lub by był niższy.
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4.

Or. en

Uzasadnienie

Ustalenie z góry określonej ścieżki ułatwi pomiar postępów oraz zapewni przewidywalność 
zapotrzebowania na import i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
ocenia, czy państwa członkowskie są na 
drodze do osiągnięcia krajowych celów, o 
których mowa w ust. 1 i które są 
niezbędne do osiągnięcia unijnego celu 
20% oszczędności energii pierwotnej do 
roku 2020, co wymagałoby obniżenia 
zużycia energii pierwotnej w UE o 368 
Mtoe w 2020 r. Ocena ta obejmuje:

a) sumę krajowych celów, o których mowa 
w ust. 1

b) ocenę, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. en

Poprawka 463
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 

2. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
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oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, uwzględniającego rozwój 
gospodarczy, co wymagałoby obniżenia 
energochłonności w UE o nie więcej niż 
104 Mtoe na milion euro/PKB wyrażonej 
w cenach z 2005 r. w 2020 r., przy 
uwzględnieniu sumy średniej ważonej 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4, a także oszczędności energii pierwotnej 
m.in. poprzez system handlu 
uprawnieniami do emisji, dyrektywę w 
sprawie odnawialnych źródeł energii bądź 
dyrektywę w sprawie ekoprojektu.

Or. de

Poprawka 464
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu zwiększenia 
efektywności energetycznej o 20% w 
stosunku do prognoz na rok 2020, przy 
uwzględnieniu sumy krajowych celów, o 
których mowa w ust. 1, oraz oceny, o 
której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dostosować zapisy dyrektywy do wniosków Rady Europejskiej przyjętych przez szefów 
państw lub rządów w marcu 2007 r.
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Poprawka 465
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy Unia jest na drodze do 
osiągnięcia jej celu, którym jest 
zwiększenie efektywności energetycznej o
20% do roku 2020, przy uwzględnieniu 
sumy krajowych celów, o których mowa w 
ust. 1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 
ust. 4.

Or. en

Poprawka 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. lub w 
terminie, w którym dostępne są aktualne i 
wiarygodne dane statystyczne, Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Or. fi
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Uzasadnienie

Dane statystyczne Eurostatu przygotowywane są z dwu- lub trzyletnim opóźnieniem, dlatego 
dane dostępne w 2014 r. nie będą wystarczająco aktualne, by można było określić wpływ 
dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej na zwiększenie efektywności wykorzystania 
energii.

Poprawka 467
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy pod względem technicznym i 
ekonomicznym prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o około 368 Mtoe 
w 2020 r. Dostosowanie tych oszczędności 
energii będzie możliwe przy uwzględnieniu 
sumy krajowych celów, o których mowa w 
ust. 1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 
ust. 4.

Or. ro

Poprawka 468
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
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osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

osiągnięcie przez Unię jej celu, którym jest 
ograniczenie energochłonności o 20% do 
roku 2020, przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Or. en

Poprawka 469
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię 20 % oszczędności 
energii pierwotnej do roku 2020 w 
rezultacie wzrostu efektywności o 20%, co 
skutkowałoby obniżeniem zużycia energii 
pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 2020 r., 
przy uwzględnieniu sumy krajowych 
celów, o których mowa w ust. 1, oraz 
oceny, o której mowa w art. 19 ust. 4.

Or. pl

Uzasadnienie

Obniżenie zużycia ma być spowodowane wzrostem efektywności, a nie „obniżeniem zużycia”. 
Brak logiki.

Poprawka 470
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
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ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w 
ust. 1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 
ust. 4.

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

Or. fr

Uzasadnienie

Energia końcowa jest jedyną bezpośrednio namacalną dla konsumentów: to interwencja na 
poziomie energii końcowej przekłada się w sposób widoczny na wysokość rachunków 
odbiorców końcowych, co pozwala przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu, ogólniej zaś –
zapewniać większą siłę nabywczą obywatelom i większą konkurencyjność przedsiębiorstwom.

Poprawka 471
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do dnia 31 
grudnia 2020 r., co wymagałoby obniżenia 
zużycia energii pierwotnej w UE o 368 
Mtoe w 2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Or. en

Uzasadnienie

Rok 2014 jest zbyt wczesnym terminem, by można było wyrokować o osiągnięciu celu 
wyznaczonego na 2020 r. Po uchwaleniu przedmiotowej dyrektywy musi nastąpić jej 
transpozycja do prawa krajowego.
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Poprawka 472
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 30 czerwca 2015 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Or. ro

Poprawka 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Or. en
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Poprawka 474
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20 % 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

Or. en

Poprawka 475
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

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

Or. en
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Poprawka 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

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

Or. en

Uzasadnienie

Dnia 4 lutego 2011 r. Rada Europejska oświadczyła: „Znajdzie się w nim [we wniosku 
Komisji] przegląd realizacji celu UE w zakresie efektywności energetycznej do 2013 roku 
oraz w razie potrzeby zostaną uwzględnione dalsze działania”. Termin 30 czerwca 2014 r. 
pokrywa się z upływem mandatu Komisji; przyjęcie wszelkich nowych środków 
prawdopodobnie przesunie się o 6–12 miesięcy.

Poprawka 477
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.
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Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa zostanie przyjęta najwcześniej w 2012 r., a wdrożona dopiero 12 miesięcy później, 
czyli w 2013 r. Dlatego też rozsądnie byłoby pozostawić Komisji Europejskiej wystarczająco 
dużo czasu, by mogła dokonać oceny wpływu jej wdrożenia na poziomie krajowym.

Poprawka 478
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wzywa się Komisję Europejską do 
przedstawienia jednolitej metodologii dla 
całej UE w zakresie obliczania poziomu 
zwiększania efektywności energetycznej, 
uwzględniającej wskaźniki gospodarcze, 
takie jak wartość dodana brutto.

Or. de

Uzasadnienie

Dotychczasowe podejście przyjęte przez Komisję Europejską, zgodnie z którym utożsamia się 
zwiększanie efektywności energetycznej z bezwzględnym poziom oszczędności energii, jest 
niewłaściwe. Zwłaszcza w sektorach przemysłowych pochłaniających dużo energii 
zwiększanie produkcji może prowadzić do wzrostu całkowitego zużycia energii, nawet jeśli 
jednocześnie poczyniono postępy w zakresie efektywności energetycznej. Zobowiązania w 
zakresie zmniejszania całkowitego zużycia energii mogłyby prowadzić do ograniczania 
produkcji i do hamowania wzrostu gospodarczego.

Poprawka 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

2a. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
opracowuje za pośrednictwem aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, wspólną i 
opłacalną ekonomicznie metodologię 
monitorowania i weryfikowania 
oszczędności energii oraz zmian w 
zakresie energochłonności, która będzie 
pozwalać na kwantyfikowanie wysiłków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie w oparciu o jednakowe 
zasady poprzez wykorzystanie dostępnych 
wskaźników statystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cel ogólny, bardziej stosownym rozwiązaniem, zgodnym z zasadą 
pomocniczości, wydaje się wzmocnienie celów krajowych m.in. poprzez wprowadzenie 
metodologii pomiaru i weryfikacji. Będzie to spójne ze sprawozdaniem Bendta Bendtsena 
przyjętym przez PE dnia 15 grudnia 2010 r.

Poprawka 480
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
opracowuje za pośrednictwem aktu 
delegowanego, zgodnie z art. 18, wspólną i 
opłacalną ekonomicznie metodologię 
monitorowania efektywności 
energetycznej na mieszkańca, która będzie 
pozwalać na kwantyfikowanie wysiłków 
podejmowanych przez państwa 
członkowskie w oparciu o jednakowe 
zasady poprzez wykorzystanie dostępnych 
wskaźników statystycznych.

Or. en
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Poprawka 481
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Z uwagi na negatywny wynik oceny 
Komisja wyznaczy do dnia 30 czerwca 
2014 r. cel w zakresie efektywności 
energetycznej, indywidualnie wiążący dla 
każdego państwa członkowskiego, w 
oparciu o krajowe cele w zakresie 
efektywności energetycznej ustalone 
zgodnie z art. 1 ust. 1 oraz szczegółowe 
informacje przedłożone przez państwa 
członkowskie.

Or. en

Poprawka 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W chwili przedstawiania oceny 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
ustawodawczy dotyczący wprowadzenia 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, wiążących dla 
poszczególnych krajów, jeżeli z oceny 
wynika, że osiągnięcie przez Unię jako 
całość jej celu jest mało prawdopodobne.

Or. en

Poprawka 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a

Renowacja budynków

1. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia do dnia 31 grudnia 2050 r. 
zużycia energii przez istniejące zasoby 
budowlane o 80% w porównaniu z 
poziomami z roku 2010.
2. W ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 9 dyrektywy 2010/31/UE, i 
bez uszczerbku dla ust. 1 tego artykułu 
państwa członkowskie opracowują 
strategie i podejmują środki na rzecz 
gruntownej renowacji budynków, w tym 
stopniowej gruntownej renowacji. 
3. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przygotują i upublicznią 
plany krajowe, o których mowa w ust. 2. 
Będą one obejmować co najmniej:
a) rejestr budynków z podziałem na 
kategorie,
b) cele w zakresie gruntownej renowacji 
na 2020, 2030 i 2040 r. z podziałem na 
kategorie budynków. Cele te są spójne z 
osiągnięciem długofalowego celu, o 
którym mowa w ust. 1,
c) środki służące rozwiązaniu problemów 
społecznych, technicznych i finansowych 
w sektorze budynków,
d) środki gwarantujące, że lokatorzy nie 
poniosą konsekwencji finansowych.

4. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieustanawianiu lub 
niestosowaniu wymogów, o których mowa 
w ust. 1, 2 i 3, do następujących kategorii 
budynków:
a) urzędowo chronionych jako część 
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wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnych wartości 
architektonicznych lub historycznych, o 
ile zgodność z pewnymi minimalnymi 
wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej zmieniłaby 
w sposób niedopuszczalny ich charakter 
lub wygląd;
b) używanych jako miejsca kultu i do 
działalności religijnej;
c) tymczasowych o okresie użytkowania 
dwóch lat lub krótszym, obiektów 
przemysłowych, warsztatów i rolniczych 
budynków niemieszkalnych o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz 
rolniczych budynków niemieszkalnych 
używanych przez sektor objęty krajowym 
porozumieniem sektorowym w sprawie 
charakterystyki energetycznej;
d) mieszkalnych użytkowanych lub 
przeznaczonych do użytkowania przez 
mniej niż cztery miesiące w roku albo, 
alternatywnie, w ograniczonym czasie w 
trakcie roku przy spodziewanym zużyciu 
energii poniżej 25% prognozowanego 
rocznego zużycia;
e) wolno stojących o całkowitej 
powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 
m2.
5. Państwa członkowskie dbają o to, by 
gruntowna i stopniowa gruntowna 
renowacja została przeprowadzona 
najpierw w budynkach o przeznaczeniu 
handlowym i budynkach mieszkalnych 
mających najgorszą charakterystykę 
energetyczną.
6. Państwa członkowskie dbają o to, by 
gruntowna renowacja została 
przeprowadzona najpierw w budynkach 
mających najgorszą charakterystykę 
energetyczną, będących własnością władz 
publicznych lub przez nie zajmowanych.

Or. en



AM\883474PL.doc 51/111 PE475.929v01-00

PL

Część tej poprawki (z wyjątkiem ust. 4) została już przetłumaczona w projekcie sprawozdania 
FdR 878374 (wcześniejsza poprawka 13).

Poprawka 484
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a (nowy)

1. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia do dnia 31 grudnia 2050 r. 
zużycia całkowitej dostarczonej energii 
lub jej końcowego zużycia przez istniejące 
zasoby budowlane o 80% w porównaniu z 
poziomami z roku 2010.
2. W ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 9 dyrektywy 2010/31/UE, i 
bez uszczerbku dla ust. 1 tego artykułu 
państwa członkowskie opracowują 
strategie i podejmują środki na rzecz 
łącznej poprawy efektywności 
energetycznej wszystkich zasobów 
budowlanych.
3. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przygotują i upublicznią 
plany krajowe, o których mowa w ust. 2. 
Będą one obejmować co najmniej:
a) rejestr budynków z podziałem na 
kategorie,
b) cele w zakresie zmniejszenia średniego 
zużycia dostarczonej energii lub jej 
końcowego zużycia przez ich zasoby 
budowlane na 2020, 2030 i 2040 r. z 
podziałem na kategorie budynków. 
Dostarczona energia uwzględnia aspekty 
wymienione w pkt 3 załącznika 1 do 
dyrektywy 2010/31/UE. Cele te są spójne z 
osiągnięciem długofalowego celu, o 
którym mowa w ust. 1,
c) środki służące rozwiązaniu problemów 
społecznych, technicznych i finansowych 
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w sektorze budynków,
d) środki gwarantujące, że lokatorzy nie 
poniosą konsekwencji finansowych.
4. Państwa członkowskie dbają o to, by w 
przypadku każdej kategorii budynków 
gruntowna renowacja została 
przeprowadzona najpierw w budynkach 
mających najgorszą charakterystykę 
energetyczną.

Or. en

Poprawka 485
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Renowacja budynków

1. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia do 2050 r. zużycia energii 
przez istniejące budynki o 80% w 
porównaniu z poziomami z roku 2010.
2. W ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 9 dyrektywy 2010/31/UE, i 
bez uszczerbku dla ust. 1 tego artykułu 
państwa członkowskie opracowują 
strategie i podejmują środki na rzecz 
zapewnienia poprawy ogólnej 
efektywności energetycznej swoich 
zasobów budowlanych.
3. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przygotują i upublicznią 
plany krajowe, o których mowa w ust. 2. 
Będą one obejmować co najmniej:
a) rejestr budynków z podziałem na 
kategorie;
b) cele w zakresie zmniejszenia średniego 
zużycia energii przez ich zasoby 
budowlane na 2020, 2030 i 2040 r. z 
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podziałem na kategorie budynków. Cele te 
są spójne z osiągnięciem długofalowego 
celu, o którym mowa w ust. 1;
c) środki służące rozwiązaniu problemów 
społecznych, technicznych i finansowych 
w sektorze budynków;
d) środki gwarantujące, że lokatorzy nie 
poniosą konsekwencji finansowych.
4. Państwa członkowskie dbają o to, by 
gruntowna renowacja została 
przeprowadzona przede wszystkim w 
budynkach mających najgorszą 
charakterystykę energetyczną.

Or. es

Uzasadnienie

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach o 80% w UE znacznie przyczyni się do osiągnięcia 
wyznaczonego na 2050 r. celu, którym jest gospodarka niskoemisyjna. Długofalowy cel, wraz 
z innymi zrozumiałymi i pragmatycznymi celami pośrednimi, pomoże państwom członkowskim 
w ustaleniu priorytetów, a jednocześnie umożliwi im niezbędną elastyczność. W pierwszej 
kolejności należy zająć się tymi budynkami, w przypadku których istnieją możliwości 
dokonania największych oszczędności energii.

Poprawka 486
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Renowacja budynków

Państwa członkowskie promują strategie i 
podejmują stosowne środki na rzecz 
wsparcia renowacji budynków, co stanowi 
integralną część ich planów krajowych, o 
których mowa w art. 19. Będą one 
obejmować co najmniej:
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a) rejestr budynków z podziałem na 
kategorie;
b) środki służące do spełnienia wymagań 
technicznych i wynikających z 
obowiązujących przepisów;
c) zachęty finansowe w sektorze 
budowlanym, w tym obniżki podatkowe, 
niższe stawki VAT w przypadku prac 
renowacyjnych i pożyczki o niskim 
oprocentowaniu, na przykład ekopożyczki, 
tj. dostęp do dziesięcioletnich 
nieoprocentowanych pożyczek do kwoty 
30 000 EUR dla beneficjenta, który 
wykaże, że podjął co najmniej dwa z 
następujących środków: zwiększenie 
efektywności energetycznej pokrycia 
dachowego i podłogowego lub obudowy 
budynku lub okien, drzwi zewnętrznych i 
konstrukcji zacieniających, wymiana 
urządzeń i systemów grzewczych lub 
służących do produkcji ciepłej wody 
sanitarnej, instalacja urządzeń i systemów 
grzewczych i służących do produkcji 
energii elektrycznej z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych lub równoważnych, 
instalacja urządzeń i systemów do 
produkcji ciepłej wody sanitarnej z 
wykorzystaniem źródeł odnawialnych lub 
równoważnych;
d) środki gwarantujące, że właściciele lub 
lokatorzy nie poniosą konsekwencji 
finansowych.

Or. it

Poprawka 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
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Długofalowy cel w zakresie oszczędności 
energii

1. Państwa członkowskie sporządzają 
plany zwiększenia oszczędności energii po 
2020 r. aż do 2050 r. Państwa 
członkowskie, w koordynacji z Komisją, 
określają cele w zakresie oszczędności 
energii w ramach europejskiej polityki 
energetycznej.
2. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przygotują i upublicznią 
plany krajowe, o których mowa w ust. 1. 
Będą one obejmować co najmniej:
a) rejestr budynków z podziałem na 
kategorie,
b) wykaz budynków stanowiących 
własność instytucji publicznych 
wskazujący powierzchnię pomieszczeń w 
m2 oraz charakterystykę energetyczną 
poszczególnych budynków,
c) cele w zakresie oszczędności energii na 
2020, 2030 i 2040 r. wraz ze 
szczegółowymi planami określającymi 
środki służące do osiągnięcia celów oraz 
określeniem celów w różnych sektorach. 
Cele te są spójne z osiągnięciem 
długofalowego celu, o którym mowa w 
ust. 1,
d) środki służące rozwiązaniu problemów 
społecznych, problemów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny, problemów 
technicznych i finansowych w sektorze 
budynków,
e) środki gwarantujące, że lokatorzy nie 
poniosą konsekwencji finansowych,
f) środki służące przeciwdziałaniu 
ubóstwu energetycznemu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podjąć wysiłki w celu uzyskania korzyści wynikających z efektywności energetycznej 
po 2020 r. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest nakreślenie planów i wyznaczenie celów.
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Poprawka 488
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a (nowy)
Budynki

1. Państwa członkowskie przygotowują 
projekty krajowych planów działania na 
rzecz znacznego zmniejszenia zużycia 
energii przez zasoby budowlane. Na 
podstawie krajowych celów w zakresie 
oszczędności energii oraz przepisów art. 3 
i załącznika I państwa członkowskie 
określają, jaka część ich krajowych celów 
w zakresie oszczędności energii ma zostać 
osiągnięta za pomocą środków 
zastosowanych w sektorze budynków.
2. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przygotują i upublicznią 
krajowe plany działania, o których mowa 
w ust. 1. Będą one obejmować co 
najmniej:
a) Cele w zakresie zmniejszenia 
końcowego zużycia energii przez zasoby 
budowlane na 2020, 2025 i 2030 r. Cele te 
są uzgodnione z częścią oszczędności 
energii przypadającą na sektor budynków 
według ustaleń państwa członkowskiego 
dokonanych zgodnie z ust. 1. Plan 
działania powinien obejmować również 
długofalowe cele na 2040 i 2050 r. Środki 
związane ze zużyciem energii 
uwzględniają aspekty wymienione w pkt 3 
załącznika 1 do dyrektywy 2010/31/UE.
b) W przypadku nowych budynków 
krajowe plany działania wspierają i 
ułatwiają wykonanie art. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.
c) W przypadku budynków istniejących 
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krajowe plany działania przewidują 
zmniejszenie zużycia energii przez zasoby 
budowlane za pomocą gruntownej i 
stopniowej renowacji oraz nadają 
priorytetowe znaczenie działaniom 
związanym z budynkami o najniższej 
efektywności energetycznej.
d) Plany krajowe powinny obejmować 
środki dotyczące finansowania i szkolenia, 
które pomogłyby w osiągnięciu celów, o 
których mowa w lit. a). 
3. W przypadku budynków o szczególnej 
wartości architektonicznej lub 
historycznej, określonych przez władze 
krajowe za pomocą właściwego 
ustawodawstwa, środki z zakresu 
efektywności energetycznej powinny być 
podejmowane w sposób zapewniający 
zachowanie szczególnych cech budynków. 

Or. en

Poprawka 489
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne skreślony
1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
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powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.
2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.
3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 
2014 r. państwa członkowskie sporządzają 
i udostępniają publicznie wykaz 
budynków stanowiących własność ich 
instytucji publicznych, wskazujący:
a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.
4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:
a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;
b) wprowadzenia systemu zarządzania 
energią w ramach wdrażania ich planu.

Or. en

Poprawka 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
od dnia 1 stycznia 2014 r. w ich sektorach 
publicznych można było systematycznie 
wdrażać opłacalne ekonomicznie i 
stosowne pod innymi względami środki na 
rzecz oszczędności energii i zwiększenia 
efektywności energetycznej. Może to 
odbywać się na podstawie programów lub 
porozumień krajowych mających na celu 
promowanie ekspertyz energetycznych 
dotyczących budynków będących 
własnością instytucji publicznych lub 
ekspertyz energetycznych dotyczących ich 
innej eksploatacji oraz promowanie 
ulepszeń, które należy wprowadzić na 
podstawie ekspertyz. Środki opłacalne 
ekonomicznie mogą obejmować np. 
wspieranie monitorowania zużycia, 
zastosowanie systemów zarządzania 
energią oraz poprawę efektywnego 
wykorzystania przestrzeni.

Or. fi

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna również promować stosowanie 
rozwiązań, które są opłacalne ekonomicznie. Dbając o swoje finanse publiczne, państwa 
członkowskie nie mogą pozwolić sobie na finansowanie bezcelowych zmian budynków, które 
nie byłyby opłacalne ekonomicznie. Należy połączyć więcej istotnych ulepszeń w zakresie 
efektywności energetycznej ze zwykłą podstawową konserwacją w czasie eksploatacji 
budynku.

Poprawka 491
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Aby przyczynić się do osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii oraz przestrzegania przepisów art. 
3 i załącznika I, państwa członkowskie 
określają cele ograniczenia zużycia 
energii i środki służące oszczędności 
energii w budynkach publicznych, które 
powinny zapewnić realizację ambitnych 
założeń dotyczących poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków 
stanowiących własność publiczną, z 
uwzględnieniem opłacalności 
ekonomicznej i środków na rzecz 
oszczędności energii w innych sektorach.

Or. en

Poprawka 492
Michael Theurer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby realizowano unijny cel 
oszczędności energii pierwotnej w 
wysokości 20% do roku 2020 i w tym celu 
od dnia 1 stycznia 2014 r. mogą 
podejmować środki na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej budynków
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dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

będących własnością instytucji 
publicznych w celu spełnienia co najmniej
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustalonych krajowych celów w zakresie 
efektywności energetycznej.

Or. de

Poprawka 493
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie, 
działając na rzecz realizacji celów 
zawartych w art. 1 i art. 3, mogą 
przedsięwziąć środki wykraczające poza 
zakres wymogów minimalnych 
określonych w art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE, aby zwiększyć efektywność 
energetyczną budynków będących 
własnością instytucji publicznych.
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każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. de

Poprawka 494
Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3%
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 1,5% całkowitej ogrzewanej 
powierzchni pomieszczeń będących 
własnością instytucji publicznych było 
poddawane co roku renowacji w celu 
spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE, o ile pozwala na to budżet 
publiczny i zapewnione są wystarczające 
fundusze, a wydatki te nie wpłyną 
negatywnie na ważne obowiązki gmin, 
takie jak działania w zakresie polityki 
oświatowej bądź społecznej. Współczynnik 
1,5% oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych w 
budynkach o całkowitej powierzchni 
użytkowej wynoszącej ponad 250 m2 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
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2010/31/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Budynki nieogrzewane (np. pomieszczenia magazynowe) należy wyłączyć z zakresu 
obowiązku renowacji budynków w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej.

Poprawka 495
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Rozwiązaniem 
alternatywnym dla wymogu renowacji 3% 
powierzchni może być równie znaczna 
poprawa efektywności energetycznej za 
pomocą innych środków zastosowanych w 
istniejących zasobach budowlanych, z tym 
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że w tym przypadku od współczynnika 3% 
należy odliczyć wzrost zużycia energii 
spowodowany instalacjami 
wentylacyjnymi zamontowanymi w celu 
spełnienia wymagań w zakresie jakości 
powietrza wewnątrz budynków.

Or. fi

Uzasadnienie

Opłacalność ekonomiczna oznacza dokonanie ulepszeń w ramach podstawowej konserwacji, 
a renowacja prowadząca do oszczędności energii musi być unowocześniona w taki sposób, 
aby sprostać podstawowym potrzebom renowacyjnym. Systemy wentylacji zainstalowane w 
celu spełnienia wymagań dotyczących jakości powietrza wewnątrz budynków zwiększają 
zużycie energii. Zapewnienie wyższego poziomu efektywności energetycznej wymaga również 
inwestycji w kontrolę wilgotności, aby zapobiec niebezpieczeństwu powstania wilgoci i pleśni.

Poprawka 496
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3 % całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 

1. W celu wdrożenia krajowego planu, o 
którym mowa w art. 3a, i bez uszczerbku 
dla art. 9 dyrektywy 2010/31/UE państwa 
członkowskie dopilnowują, aby od dnia 1 
stycznia 2014 r. co najmniej 3% całkowitej 
powierzchni pomieszczeń będących 
własnością instytucji publicznych lub przez 
te instytucje zajmowanych było 
poddawane co roku gruntownej lub 
stopniowej gruntownej renowacji.
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wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

„Gruntowna renowacja” oznacza remont, 
który zmniejsza zużycie energii pierwotnej 
w budynku o przynajmniej 40% w 
stosunku do poziomu sprzed renowacji.
Charakterystykę energetyczną budynku 
oblicza się zgodnie z metodologią 
opracowaną przez państwa członkowskie 
zgodnie z art. 3 dyrektywy 2010/31/UE.
W stosownych przypadkach gruntowna 
renowacja (oraz gruntowna stopniowa 
renowacja) powinna uwzględniać 
przegrody zewnętrzne oraz wyposażenie, 
funkcjonowanie i konserwację budynków, 
a także zachowania konsumentów.

Or. en

Poprawka 497
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. budynki będące własnością 
instytucji publicznych wszystkich szczebli 
administracyjnych były poddawane 
gruntownej stopniowej renowacji w 
sposób zapewniający roczne oszczędności 
całkowitej zużytej energii wynoszące 3% w 
porównaniu z całkowitą energią zużytą w 
ciągu roku poprzedniego w celu spełnienia 
co najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
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wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowite roczne 
zużycie energii w budynku i stosuje się go 
w przypadku budynków o całkowitej 
powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 
250 m2 stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 498
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
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w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na zapewnienie odpowiedniej 
jakości powietrza wewnątrz budynków za 
pomocą właściwych wymogów 
dotyczących wentylacji oraz stosowania w 
budynkach niskoemisyjnych materiałów 
budowlanych, sprzętu i wyrobów 
budowlanych.

Or. en

Poprawka 499
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych lub przez nie 
zajmowanych – przy czym priorytetowo 
należy potraktować budynki publiczne, w 
których dzięki efektywności energetycznej 
można osiągnąć największe oszczędności 
energii – było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
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2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 500
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych – z wyjątkiem 
budynków zabytkowych, dla których 
trzeba przeprowadzić szczegółowe studia 
wykonalności – było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. it

Poprawka 501
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń ogrzewanych lub 
chłodzonych będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń ogrzewanych 
lub chłodzonych w budynkach o 
całkowitej ogrzewanej lub chłodzonej 
powierzchni wynoszącej ponad 250 m2 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi określone w art. 4 ust. 1 nie powinny dotyczyć powierzchni lub pomieszczeń, w 
których nie jest konieczne ogrzewanie lub chłodzenie.

Poprawka 502
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
określają konkretne cele dotyczące 
remontów zharmonizowane z ich 
krajowymi planami działania w zakresie 
efektywności energetycznej. Cel dotyczący 
remontów obejmuje całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń będących 
własnością instytucji publicznych 
przeznaczoną do corocznej renowacji w 
celu spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Cel dotyczący remontów 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 503
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 

1. Bez uszczerbku dla dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
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pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

pomieszczeń budynków publicznych 
będących własnością rządu centralnego 
było poddawane co roku renowacji w celu 
spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Współczynnik 3% oblicza się 
w oparciu o całkowitą powierzchnię 
pomieszczeń w budynkach o całkowitej 
powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 
500 m2, a od dnia 1 lipca 2015 r. ponad 
250 m2, stanowiących własność rządu 
centralnego zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 504
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 

1. W ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 3a, oraz bez uszczerbku dla 
art. 7 dyrektywy 2010/31/UE, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 3% 
całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane co roku 
renowacji.
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całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten powinien odnosić się do zaproponowanego art. 3a. Nie ma powodu, aby pomijać 
niektóre budynki publiczne przy obliczaniu celu. Władze mogą nadal swobodnie decydować, 
które budynki należy poddać renowacji.

Poprawka 505
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3 % całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3 % 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. zużycie energii końcowej w 
budynkach będących własnością instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych
było zmniejszane co roku o 3 %.
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charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. fr

Poprawka 506
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 8% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
cztery lata renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 8%
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 500 m2, a od dnia 31 
grudnia 2018 r. ponad 250 m2, 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
ogrzewanych lub chłodzonych 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię ogrzewanych lub 
chłodzonych pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni ogrzewanej lub 
chłodzonej wynoszącej ponad 250 m2 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 508
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do roku 2020 
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2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

efektywność energetyczna budynków 
będących własnością instytucji 
publicznych zwiększyła się o 20%.

Or. ro

Poprawka 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE oraz bez uszczerbku dla art. 3 
ust. 1a niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby od dnia 1 
stycznia 2014 r. 3% całkowitej 
powierzchni pomieszczeń będących 
własnością instytucji publicznych było 
poddawane co roku renowacji w celu 
spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
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powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

2010/31/UE. Współczynnik 3% oblicza się 
w oparciu o całkowitą powierzchnię 
pomieszczeń w budynkach o całkowitej 
powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 
250 m2 stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie dotyczące poprawki wprowadzającej art. 3 ust. 1a.

Poprawka 510
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
ogrzewanych lub chłodzonych 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię ogrzewanych lub 
chłodzonych pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
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każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 511
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. zużycie energii w budynkach 
będących własnością instytucji 
publicznych i przez nie zajmowanych 
obniżało się co roku o 3% w celu 
spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Współczynnik 3% oblicza się 
w oparciu o całkowite zużycie w 
budynkach stanowiących własność 
instytucji publicznych zainteresowanego 
państwa członkowskiego lub przez nie 
zajmowanych, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. 

Or. ro
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Poprawka 512
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3%
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. co roku średnio co najmniej 2%
całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane renowacji w 
celu spełnienia wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 2%
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na niewielki margines budżetów krajowych współczynnik 3% w odniesieniu do 
budynków, które należy poddać renowacji, byłby zbyt dużym obciążeniem finansowym, gdyż 
wymagałby koniecznych inwestycji początkowych.

Poprawka 513
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3 % całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 
3 % oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
wypełniają jedno z zobowiązań 
przewidzianych w lit. a) i b):

a) Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie sporządzają i udostępniają 
publicznie wykaz budynków stanowiących 
własność ich instytucji publicznych, 
wskazujący:
- powierzchnię pomieszczeń w m2 oraz
- charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
od dnia 1 stycznia 2014 r. 3 % całkowitej 
powierzchni pomieszczeń będących 
własnością państwa było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 
3 % oblicza się w oparciu o całkowitą 
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powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Państwa członkowskie mogą zaliczyć w 
poczet ich rocznego wskaźnika renowacji 
nadwyżkę powierzchni pomieszczeń w 
budynkach poddanej renowacji w danym 
roku, tak jakby poddano ją renowacji w 
dowolnym z dwóch poprzednich lub 
następnych lat.
b) Od dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie dopilnowują, aby renowacji 
poddano budynki o powierzchni ponad 
250 m2 będące własnością państwa i nie 
spełniające krajowych wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych w celu 
uzyskania poziomów optymalnych pod 
względem kosztów, w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE, wyznaczając sobie 
cel w postaci zmniejszenia zużycia energii 
o co najmniej 40 % do 2020 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.
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Poprawka 514
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 
2021 r. 21% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych zostało poddane 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 
21% oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
2014 r., nie spełniają krajowych wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych w zastosowaniu 
art. 4 dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 515
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
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2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% wymienionej poniżej 
powierzchni pomieszczeń było poddawane 
co roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 
3 % oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej ogrzewanej lub chłodzonej 
powierzchni wynoszącej ponad 250 m2

stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 516
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3 % całkowitej powierzchni
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 
3 % oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3 % całkowitej powierzchni 
podłogowej pomieszczeń będących 
własnością instytucji publicznych było 
poddawane co roku renowacji w celu 
spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Współczynnik 3 % oblicza 
się w oparciu o całkowitą powierzchnię 
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całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

podłogową pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni podłogowej
użytkowej wynoszącej ponad 250 m2 
stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. fr

Poprawka 517
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń budynków niemieszkalnych 
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.
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Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich koszty modernizacji energetycznej i renowacji 
budynków mieszkalnych należy zawsze rozkładać na najemców. Dlatego wniosek Komisji 
prowadziłby do znacznego zwiększenia problemu ubóstwa energetycznego, ponieważ 
spowodowałby wzrost kosztów najmu i liczne przymusowe przeprowadzki. Budynki 
mieszkalne należy również poddać renowacji energetycznej, jednak nie powinno się 
przyjmować takich sztywnych zapisów jak te zaproponowane przez Komisję.

Poprawka 518
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE i punktu 13 preambuły, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby od 
dnia 1 stycznia 2014 r. 3% całkowitej 
powierzchni pomieszczeń będących 
własnością instytucji publicznych było 
poddawane co roku renowacji w celu 
spełnienia co najmniej wymagań 
minimalnych dotyczących charakterystyki 
energetycznej ustalonych przez 
zainteresowane państwo członkowskie w 
zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE. Współczynnik 3% oblicza się 
w oparciu o całkowitą powierzchnię 
pomieszczeń w budynkach o całkowitej 
powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 
250 m2 stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en
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Uzasadnienie

Komisja w szczególności powinna uwzględnić sytuację wyjściową poszczególnych państw 
członkowskich, w szczególności ich sytuację gospodarczą oraz działania podjęte wcześniej, o 
czym mowa w punkcie 13 preambuły.

Poprawka 519
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 2% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 2% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
lub przez nie zajmowanych, które na dzień 
1 stycznia każdego roku, nie spełniają 
krajowych wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych lub przez nie 
zajmowanych było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 521
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
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dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 1000 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Rozsądniej byłoby przeprowadzić najpierw renowację większych budynków będących 
własnością instytucji publicznych. Wyliczona powierzchnia 250 m2 jest zbyt mała.

Poprawka 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 
2014 r. 3% całkowitej powierzchni 
pomieszczeń będących własnością 
instytucji publicznych było poddawane co 
roku renowacji w celu spełnienia co 
najmniej wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
ustalonych przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3% 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach 
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całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

stanowiących własność instytucji 
publicznych zainteresowanego państwa 
członkowskiego które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 523
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas wdrażania środków służących 
poprawie charakterystyki energetycznej 
budynków publicznych państwa 
członkowskie zapewniają uwzględnienie 
przegród zewnętrznych jako całości, w tym 
wyposażenia, funkcjonowania i 
konserwacji budynków, a także 
zachowania osób je zajmujących oraz 
renowacji.

Or. en

Poprawka 524
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie zapewniają 
opłacalność ekonomiczną środków 
służących poprawie charakterystyki 
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energetycznej budynków publicznych.

Or. en

Poprawka 525
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić czas na szkolenie 
specjalistów w dziedzinie energetyki, 
takich jak specjaliści, którzy będą 
dokonywać oceny efektywności 
energetycznej budynków i którzy będą 
wprowadzać środki z zakresu efektywności 
energetycznej w budynkach, państwa 
członkowskie mogą zezwolić na 
uśrednienie celu wynoszącego 3% na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, co 
umożliwi przenoszenie nadwyżek 
oszczędności z jednego okresu realizacji 
celów do drugiego, aby zapewnić ciągłość.

Or. en

Poprawka 526
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy określone w ust. 1 mają 
zastosowanie do budynków będących 
własnością instytucji, organów i agencji 
UE.

Or. en
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Poprawka 527
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 
2010/31/UE państwa członkowskie mogą 
podjąć decyzję o nieustanawianiu lub 
niestosowaniu wymogów, o których mowa 
w ust. 1, do następujących kategorii 
budynków:
a) urzędowo chronionych jako część 
wyznaczonego środowiska lub z powodu 
ich szczególnych wartości 
architektonicznych lub historycznych, o 
ile zgodność z pewnymi minimalnymi 
wymaganiami dotyczącymi 
charakterystyki energetycznej zmieniłaby 
w sposób niedopuszczalny ich charakter 
lub wygląd;
b) używanych jako miejsca kultu i do 
działalności religijnej;
c) tymczasowych o okresie użytkowania 
dwóch lat lub krótszym, obiektów 
przemysłowych, warsztatów i rolniczych 
budynków niemieszkalnych o niskim 
zapotrzebowaniu na energię oraz 
rolniczych budynków niemieszkalnych 
używanych przez sektor objęty krajowym 
porozumieniem sektorowym w sprawie 
charakterystyki energetycznej;
d) użytkowanych lub przeznaczonych do 
użytkowania przez mniej niż cztery 
miesiące w roku albo, alternatywnie, w 
ograniczonym czasie w trakcie roku przy 
spodziewanym zużyciu energii poniżej 
25% prognozowanego rocznego zużycia;
e) wolno stojących o całkowitej 
powierzchni użytkowej mniejszej niż 
50 m2;
f) budynków, które nie nadają się do 
renowacji ze względów technicznych.
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Or. en

Poprawka 528
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Za przykładem sektora publicznego, 
przy poddawaniu budynków instytucji UE 
istotnej renowacji, instytucje te 
zapewniają taką poprawę ich 
charakterystyki energetycznej, aby stały 
się one budynkami o niemal zerowym 
zużyciu energii, jak określono w art. 2 
ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE, lub 
budynkami o najwyższych klasach 
efektywności energetycznej zgodnie z 
definicją stosowaną w kraju, w którym 
znajduje się budynek.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. instytucje UE 
dopilnują, by wszystkie budynki 
zajmowane przez nie lub będące ich 
własnością były budynkami o niemal 
zerowym zużyciu energii lub co najmniej 
spełniały wymogi najwyższej klasy 
efektywności energetycznej zgodnie z 
definicją stosowaną w kraju, w którym 
znajduje się budynek.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje UE powinny dawać przykład, renowując własne budynki w sposób zapewniający 
najwyższą możliwą charakterystykę energetyczną. Aby zaoszczędzić pieniądze podatników, 
powinny również zajmować budynki zużywające absolutnie minimalną ilość energii. Data 31 
grudnia 2018 r. pochodzi z ostatniej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków – art. 9 ust. 1 lit. b), który stanowi, że po tym terminie władze publiczne powinny 
być właścicielami nowych budynków o niemal zerowym zużyciu energii.
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Poprawka 529
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie ustanawiają 
krajowy mechanizm podziału obciążeń 
służący do osiągnięcia celu w wysokości 
3% w przypadku budynków publicznych. 
Przy ustanawianiu tego mechanizmu 
podziału obciążeń uwzględniają one 
środki finansowe władz regionalnych i 
lokalnych oraz praktyczne możliwości 
renowacji takich budynków. Państwa 
członkowskie wspierają regionalne i 
lokalne instytucje publiczne, na przykład 
poprzez poprawę dostępu do możliwości 
zawierania umów i działania w ramach 
„intractingu”.

Or. en

Poprawka 530
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przedsiębiorstwa będące własnością 
publiczną, które konkurują z prywatnymi 
uczestnikami rynku, nie są objęte 
wymogami określonymi w art. 4 ust. 1. 
Również spółdzielnie mieszkaniowe 
będące własnością publiczną nie są objęte 
wymogami określonymi w art. 4 ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Wymogi stawiane przedsiębiorstwom i spółdzielniom mieszkaniowym będącym własnością 
publiczną ograniczałyby ich konkurencyjność w porównaniu z prywatnymi 
przedsiębiorstwami i spółdzielniami mieszkaniowymi, co doprowadziłoby do zakłócenia 
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konkurencji.

Poprawka 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli instytucja publiczna określiła 
już strategię dotyczącą efektywności 
energetycznej swoich budynków na 
podstawie innego parametru, a strategia 
ta według oczekiwań przyniesie 
oszczędności energii równoważne lub 
większe niż oszczędności oczekiwane w 
związku z osiągnięciem celu renowacji, 
państwa członkowskie zezwalają instytucji 
publicznej na kontynuowanie realizacji 
istniejącej strategii.

Or. en

Poprawka 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeśli instytucja publiczna dysponuje 
już planem w zakresie efektywności 
energetycznej dla budynków, a plan ten 
zakłada takie samo zwiększenie 
efektywności energetycznej, jakie 
wynikałoby z obowiązku renowacji, 
państwa członkowskie umożliwiają tej 
instytucji publicznej dalszą realizację 
takiego planu.

Or. de
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Poprawka 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję o nieustanawianiu lub 
niestosowaniu wymogów, o których mowa 
w ust. 1, w odniesieniu do urzędowo 
chronionych budynków na podstawie 
między innymi ich wartości 
architektonicznej lub historycznej. 
Budynki chronione są uwzględniane w 
wykazie wymienionym w ust. 3 z 
adnotacją o ich statusie.

Or. en

Poprawka 534
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do 2015 r. instytucje UE podwyższą 
poziom charakterystyki energetycznej 
własnych budynków do najwyższej klasy 
charakterystyki energetycznej zgodnie z 
definicją stosowaną w kraju, w którym 
znajduje się budynek.

Or. en

Poprawka 535
Frédérique Ries

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

1a. W przypadkach, gdy środki w zakresie 
efektywności energetycznej dotyczą 
budynków publicznych, takich jak żłobki, 
przedszkola lub szkoły, przeprowadza się 
ocenę wpływu na zdrowie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli instytucja publiczna określiła 
już strategię dotyczącą efektywności 
energetycznej swoich budynków na 
podstawie innego parametru, takiego jak 
oszczędności na jeden ogrzewany lub 
chłodzony metr kwadratowy, a strategia ta 
według oczekiwań przyniesie oszczędności 
energii równoważne lub większe niż 
oszczędności oczekiwane w związku z 
osiągnięciem celu renowacji, państwa 
członkowskie zezwalają instytucji 
publicznej na kontynuowanie realizacji 
istniejącej strategii.

Or. en
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Poprawka 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Następujące budynki i obiekty
zabytkowe nie są uwzględniane przy 
obliczaniu współczynnika renowacji 
wynoszącego 3% określonego w art. 4 ust. 
1 niniejszej dyrektywy:
a) chronione jako zabytki budynki 
historyczne i obiekty zabytkowe
b) budynki zakupione przez władze 
publiczne z myślą o rozbiórce

Or. en

Poprawka 538
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Przy ustalaniu celu określonego w art. 
4 ust. 1 należy uwzględnić i docenić 
dotychczasowe działania w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej. 
Dlatego należy wziąć pod uwagę wszystkie 
dotychczasowe strategie i starania na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej 
budynków, które podejmowano od dnia 
1 stycznia 2005 r.

Or. de

Uzasadnienie

Należy docenić prowadzone obecnie bądź realizowane dotychczas działania państw 
członkowskich na rzecz renowacji budynków w celu poprawy ich efektywności energetycznej, 
dlatego należy uwzględnić je podczas ustalania celów. Pakiet klimatyczno-energetyczny 
(decyzja 406/2009/WE), który wszedł w życie w czerwcu 2009 r., służy realizacji celów „20-
20-20”. Pakiet składa się z czterech aktów ustawodawczych i wskazuje rok 2005 jako rok 
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referencyjny w odniesieniu do celów, które należy osiągnąć.

Poprawka 539
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie zachęcają inne 
instytucje sektora publicznego do 
przyjęcia celów określonych w ust. 1, 
jeżeli jest to opłacalne ekonomicznie i 
wykonalne technicznie.

Or. en

Poprawka 540
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom publicznym wsparcie przy 
realizacji zobowiązań wynikających z ust. 
1. Wsparcie to obejmuje wszystkie środki 
finansowe niezbędne, aby zapobiec 
pogłębianiu trudnej sytuacji socjalnej w 
związku z prowadzeniem renowacji, 
zwłaszcza wzrostowi kosztów najmu w 
budownictwie socjalnym.

Or. de

Uzasadnienie

Jest to wyjaśnienie zamierzeń, przy czym nacisk kładzie się na renowację budynków 
zamieszkiwanych przez najemców w trudnej sytuacji finansowej, którzy nie mogliby 
sfinansować nawet opłacalnych środków na rzecz poprawy efektywności energetycznej, choć 
w perspektywie średniookresowej mogłyby one przynieść im korzyści w postaci obniżenia 
czynszu z opłatami.



PE475.929v01-00 98/111 AM\883474PL.doc

PL

Poprawka 541
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie powinny zadbać 
o to, by instytucje publiczne posiadające 
nieruchomości o najniższej 
charakterystyce energetycznej zostały 
potraktowane priorytetowo, jeśli chodzi o 
zastosowanie środków w zakresie 
efektywności energetycznej. Instytucje 
publiczne powinny podjąć starania w celu 
priorytetowego potraktowania budynków 
o najgorszej charakterystyce 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 542
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

W przypadku skreślenia wymogu dotyczącego współczynnika renowacji, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1, ust. 2 jest zbędny.

Poprawka 544
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 545
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

skreślony

Or. de

Poprawka 546
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Współczynnik renowacji wynoszący 2% 
wynika ze średniej wartości rocznych 
współczynników renowacji na lata 2014–
2020. Państwa członkowskie mogą
uwzględnić proporcjonalnie we 
współczynniku renowacji renowacje 
budynków publicznych przeprowadzone 
od 2005 r. (wczesne działania).

Or. de

Uzasadnienie

Sztywny współczynnik renowacji jest nierealistyczny i nie uwzględnia sytuacji panującej w 
państwach członkowskich. Ponadto we wniosku Komisji nie uwzględnia się dotychczasowych 
starań państw członkowskich w zakresie renowacji budynków publicznych (wczesne 
działania), w wyniku których znacznie poprawiono ich efektywność energetyczną.

Poprawka 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Aby zapewnić elastyczność, państwa
członkowskie mogą zezwolić swoim 
instytucjom publicznym na obliczenie 
rocznego wskaźnika w wysokości 3%, o 
którym mowa w ust. 1, jako średniej 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w okresie pięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Uśrednienie celu renowacji w wysokości 3% na przestrzeni 5 lat zapewni władzom 
publicznym większą elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i planowaniu 
budżetu.

Poprawka 548
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym 
z dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznych 
oszczędności energii nadwyżki energii
zaoszczędzonej w danym roku, tak jakby 
oszczędności te osiągnięto w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

Or. ro

Poprawka 549
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie zachęcają 
samorządy terytorialne i podmioty 
budownictwa socjalnego, w poszanowaniu 
ich samorządności, do zapoczątkowania 
programu renowacji swoich budynków w 
celu zwiększenia oszczędności energii 
zgodnie z warunkami określonymi w 
ust. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Pożądane jest dobrowolne, nie zaś obowiązkowe, objęcie budynków będących własnością 
samorządów terytorialnych i budynków socjalnych wzorcowymi działaniami 
zaproponowanymi w dyrektywie.

Poprawka 550
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat; 
powierzchnia pomieszczeń w budynkach 
poddana renowacji w latach 2010–2013 
może być zaliczona na poczet 2014 r.;

Or. en

Poprawka 551
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie oraz instytucje, 
organy, urzędy i agencje Unii 
Europejskiej mogą zezwolić swoim 
instytucjom publicznym na zaliczenie w 
poczet ich rocznego wskaźnika renowacji 
nadwyżki powierzchni pomieszczeń w 
budynkach poddanej renowacji w danym 
roku, tak jakby poddano ją renowacji w 
dowolnym z dwóch poprzednich lub 
następnych lat.

Or. ro

Poprawka 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
czterech poprzednich lub następnych lat.

Or. en

Poprawka 553
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
czterech poprzednich lub następnych lat.

Or. en

Poprawka 554
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
czterech poprzednich lub następnych lat.

Or. de

Uzasadnienie

Elastyczność związaną z wygenerowaną w danym roku nadwyżką powierzchni pomieszczeń 
poddanych renowacji w stosunku do współczynnika renowacji należy rozłożyć na kolejne 
cztery lata, aby odpowiednio uwzględnić długotrwały charakter planowania i budowy 
budynków.

Poprawka 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
czterech poprzednich lub następnych lat.

Or. en

Uzasadnienie

Okres „dwóch lat” w praktyce wyklucza gruntowną renowację. Państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość uwzględnienia tego aspektu, ponieważ jest to bezwzględnie 
konieczne z punktu widzenia długoterminowej polityki w zakresie efektywności energetycznej 
w sektorze budynków.

Poprawka 556
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
trzech poprzednich lub następnych lat.

Or. de

Poprawka 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z
czterech poprzednich lub następnych lat.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie i ich instytucje publiczne powinny mieć większą elastyczność w 
planowaniu inwestycji remontowych, o ile zapewnione jest osiągnięcie celu krajowego.

Poprawka 558
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
pięciu poprzednich lub następnych lat.

Or. en

Poprawka 559
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich rocznego 
wskaźnika renowacji nadwyżki 
powierzchni pomieszczeń w budynkach 
poddanej renowacji w danym roku, tak 
jakby poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

2. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
swoim instytucjom publicznym na 
zaliczenie w poczet ich wskaźnika 
renowacji nadwyżki powierzchni 
pomieszczeń w budynkach poddanej 
renowacji w danym roku, tak jakby 
poddano ją renowacji w dowolnym z 
dwóch poprzednich lub następnych lat.

Or. en

Poprawka 560
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach alternatywnego podejścia 
do ust. 1 państwa członkowskie mogą 
zdecydować o przyjęciu innych środków w 
celu osiągnięcia równoważnej rocznej 
poprawy charakterystyki energetycznej 
budynków publicznych, wymaganej na 
mocy ust. 1. Państwa członkowskie mogą 
nadawać priorytet renowacji budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych w oparciu o najbardziej 
opłacalną ekonomicznie poprawę 
charakterystyki energetycznej ich zasobów 
budowlanych. Dla celów tego 
alternatywnego podejścia państwa 
członkowskie mogą obliczyć szacunkowe 
oszczędności energii, jakie osiągnięto by 
dzięki ust. 1, korzystając z odpowiednich 
średnich standardowych wartości zużycia 
energii w danym budynku przed 
renowacją i po niej.

Or. en
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Poprawka 561
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Instytucjom publicznym należy 
zezwolić na realizację już istniejącej 
strategii dotyczącej efektywności 
energetycznej, jeżeli związane z nią 
oszczędności można porównać z 
oszczędnościami wynikającymi z 
renowacji pomieszczeń. Przy 
ustanawianiu strategii i środków, o 
których mowa w ust. 1 i 2, należy wziąć 
pod uwagę ich przystępność cenową dla 
obywateli i budżetów publicznych. Przede 
wszystkim należy zachęcać do 
podejmowania środków, które są 
najbardziej opłacalne ekonomicznie.

Or. en

Poprawka 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie pomagają 
podmiotom prawa publicznego w 
przeprowadzeniu corocznej renowacji 3 % 
całkowitej powierzchni podłogowej 
posiadanych przez nich budynków.

Or. fr

Poprawka 563
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)



AM\883474PL.doc 109/111 PE475.929v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ramach podejścia alternatywnego 
państwa członkowskie mogą zlecić 
przeprowadzenie renowacji budynków 
innych właścicieli bądź ograniczyć 
całkowitą powierzchnię biurową w 
budynkach publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić dużą elastyczność. Należy również dopilnować, by 
podejmowano przede wszystkim środki, które będą opłacalne. 

Poprawka 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą 
postanowić o nieuwzględnieniu w 
obliczeniu całkowitej powierzchni 
pomieszczeń tych kategorii budynków, 
które wymieniono w art. 4 ust. 2 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej powinna być zgodna z dyrektywą w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 565
Ivo Belet

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

2a. Państwa członkowskie zachęcają 
podmioty prawa publicznego do 
podejmowania gruntownych renowacji w 
przypadku 3% łącznego rocznego zużycia 
energii.

Or. en

Poprawka 566
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wspierają 
podmioty prawa publicznego w 
przeprowadzaniu gruntownych renowacji 
zgodnych z art. 4.

Or. de

Poprawka 567
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Państwa członkowskie, które wybrały 
podejście alternatywne, powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2014 r., o alternatywnych środkach, które 
planują przyjąć, wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać równoważną poprawę 
charakterystyki energetycznej zasobów 
budowlanych.

Or. en
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Poprawka 568
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Państwa członkowskie, które wybrały 
podejście alternatywne, co trzy lata 
oceniają, czy podejście to prowadzi do 
osiągnięcia równoważnej rocznej poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków 
publicznych, wymaganej na mocy ust. 1, 
oraz powiadamiają o tych ocenach 
Komisję. Jeżeli alternatywne sposoby 
przyjęte przez państwa członkowskie są 
niewystarczające do osiągnięcia tego celu, 
Komisja może zalecić państwu 
członkowskiemu zastosowanie podejścia 
określonego w ust. 1.

Or. en


