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Poprawka 569
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

Or. en

Uzasadnienie

Proces ten miałby charakter bardzo biurokratyczny, a niektóre państwa członkowskie nie 
byłyby nawet w stanie zastosować się do tego wymogu.

Poprawka 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

Or. en
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Poprawka 571
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzanie wykazu budynków stanowiących własność publiczną jest zbyt pracochłonne i 
stanowi nadmierne obciążenie administracyjne, zwłaszcza jeśli w takim wykazie miałyby 
zostać ujęte wszystkie powierzchnie powyżej 250 m2. Korzyści płynące z oszczędności i 
efektywności energetycznej każde państwo musi udokumentować w całkowitym bilansie 
energetycznym.

Poprawka 572
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

skreślony

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.
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Or. de

Uzasadnienie

W samych Niemczech takie wykazy należałoby sporządzić w blisko 12 000 jednostek 
lokalnych, co wiązałoby się z nieproporcjonalnymi obciążeniami.

Poprawka 573
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 
2014 r. państwa członkowskie sporządzają 
i udostępniają publicznie wykaz 
budynków stanowiących własność ich 
instytucji publicznych lub przez te 
instytucje zajmowanych, wskazujący:

skreślony

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

Or. fr

Poprawka 574
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

3. Do celów ust. 1 i bez uszczerbku dla 
przepisów dyrektywy 2010/31/UE, do dnia 
1 stycznia 2014 r. państwa członkowskie 
sporządzają i udostępniają publicznie 
wykaz budynków stanowiących własność 
ich instytucji publicznych o całkowitej 
powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 
500 m2, a do dnia 31 grudnia 2018 r. –
ponad 250 m2, wskazujący:
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Or. en

Poprawka 575
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 
2014 r. państwa członkowskie 
przeprowadzają audyty energetyczne w 
celu sporządzenia i udostępnienia 
publicznie wykazu budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych, wskazującego:

Or. en

Poprawka 576
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 2014 
r. państwa członkowskie mogą sporządzić i 
udostępnić publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych, wskazujący:

Or. de

Poprawka 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 2014 
r. państwa członkowskie sporządzają i 
udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych, 
wskazujący:

Or. en

Poprawka 578
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 2014 
r. państwa członkowskie sporządzają i 
udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych, 
wskazujący:

Or. en

Poprawka 579
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz skreślona

Or. de

Poprawka 580
Lena Kolarska-Bobińska
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz a) powierzchnię pomieszczeń w m2,

Or. en

Poprawka 581
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

skreślona

Or. de

Poprawka 582
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku.

b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku, dla którego zgodnie z dyrektywą 
2010/31/UE wydano świadectwo 
charakterystyki energetycznej; oraz

Or. en

Poprawka 583
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera ba) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach status 
oficjalnej ochrony, umożliwiający 
zastosowanie wyjątku określonego w ust. 
1a;

Or. en

Poprawka 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Taki wykaz informacji nie ma jednak 
zastosowania do budynków mających 
znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego 
ani np. do budynków będących w 
posiadaniu sił zbrojnych.

Or. fi

Uzasadnienie

Z uwagi na bezpieczeństwo narodowe należy usunąć z zakresu wykazu budynki należące np. 
do sił zbrojnych.

Poprawka 585
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jako rozwiązanie alternatywne w 
stosunku do ust. 1 i 2 państwa 
członkowskie mogą wybrać możliwość
przedsięwzięcia innych środków w celu 
poprawy charakterystyki energetycznej 
budynków publicznych. Roczny poziom 
poprawy charakterystyki energetycznej 



PE475.932v01-00 10/106 AM\883489PL.doc

PL

osiągnięty dzięki temu podejściu jest 
równy ilości oszczędzonej energii 
wskazanej w ust. 1.
Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2014 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przedsięwziąć, oraz wykazują, w jaki 
sposób zamierzają uzyskać wymaganą 
poprawę charakterystyki energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten gwarantuje, że państwa członkowskie będą mogły przedsięwziąć jak najbardziej 
oszczędne i jak najodpowiedniejsze środki mające na celu zrealizowanie rocznego celu w 
zakresie renowacji. Powinien on zapewniać niezbędną elastyczność z uwagi na to, że między 
państwami członkowskimi istnieją znaczne różnice w zakresie efektywności energetycznej 
istniejących zasobów budowlanych, wczesnych i planowanych działań podejmowanych w 
związku z wdrażaniem dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków, a także 
różnorodnych potrzeb w zakresie renowacji. Ponadto podczas dokonywania renowacji 
związanych z poprawą efektywności energetycznej należy uwzględnić całkowity cykl życia 
danego budynku, a także wziąć pod uwagę inne potrzeby w zakresie renowacji.

Poprawka 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jako rozwiązanie alternatywne w 
stosunku do art. 4 ust. 1 i bez uszczerbku 
dla art. 7 dyrektywy 2010/31/UE i art. 2a 
powyżej, państwa członkowskie mogą 
wybrać możliwość corocznego 
zmniejszania o 3% całkowitego zużycia 
energii przez wszystkie budynki, dla 
których na mocy art. 12 ust. 1 lit. b) 
dyrektywy 2010/31/UE wydano 
świadectwo charakterystyki energetycznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Całkowita powierzchnia użytkowa jest jedynie przybliżonym wskaźnikiem prawdopodobnego 
zużycia energii. Może się zdarzyć, że państwa członkowskie będą wolały opierać swój roczny 
cel w zakresie oszczędności energii na rzeczywistej charakterystyce energetycznej budynków.

Poprawka 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia kategorii budynków 
wskazanych w art. 4 ust. 2 dyrektywy 
2010/31/UE z przepisów niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie to dotyczy budynków o znaczeniu historycznym i religijnym oraz budynków 
tymczasowych.

Poprawka 588
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie powinny 
wymagać od instytucji publicznych, które 
wynajmują budynki, zagwarantowania, że 
wynajmujący będzie przeprowadzał
renowację wynajmowanego obiektu w 
celu poprawy jego efektywności 
energetycznej. Ze względów 
konkurencyjnych instytucje publicznie nie 
mogą pokrywać kosztów renowacji 
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obiektów wynajmowanych należących do 
właścicieli prywatnych ze środków 
publicznych.

Or. de

Uzasadnienie

Instytucje publiczne nie mogą przeprowadzać renowacji wynajmowanych budynków, lecz 
mogą zwracać się do wynajmujących o przedsięwzięcie odpowiednich środków.

Poprawka 589
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie zachęcają do 
sporządzenia publicznie dostępnego 
wykazu budynków stanowiących własność 
ich instytucji publicznych, których 
powierzchnia nie przekracza 250 m2, 
wskazującego:
a) powierzchnię pomieszczeń w m2, oraz
b) charakterystykę energetyczną każdego 
budynku, jeśli jest znana.

Or. en

Poprawka 590
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Przynajmniej co pięć lat dokonuje się 
przeglądu i, jeśli to konieczne, aktualizacji 
wykazów, o których mowa w ust. 3 i 3a, 
uwzględniając zmiany w charakterystyce 
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energetycznej, zmiany własności i statusu 
ochrony danego budynku.

Or. en

Poprawka 591
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. W ramach alternatywnego podejścia 
do ust. 1 i 2 państwa członkowskie mogą 
przedsiębrać inne środki w celu 
osiągnięcia równoważnej poprawy 
charakterystyki energetycznej budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych, jak określono w 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.
Państwa członkowskie, które wybrały 
podejście alternatywne, powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2014 r., o alternatywnych środkach, które 
planują przedsięwziąć, określając sposób, 
w jaki zamierzają uzyskać równoważną 
poprawę charakterystyki energetycznej 
budynków stanowiących własność ich 
instytucji publicznych.

Or. en

Poprawka 592
Gaston Franco

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

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie zachęcają 
publiczne instytucje lokalne, gminy 
miejskie i wiejskie oraz inne instytucje 
publiczne do:

Or. fr

Uzasadnienie

Środki przewidziane w art. 4 nie powinny mieć zastosowania wyłącznie do dużych miast. 
W celu zagwarantowania, by środki zachęcające miały zastosowanie również do obszarów 
wiejskich, artykuł ten powinien wyraźnie wskazać odnośne organy publiczne. Artykuł ten 
powinien również zapewnić obywatelom europejskim mieszkającym na obszarach wiejskich,
niekiedy odizolowanych, możliwość korzystania ze środków zachęcających na szczeblu 
krajowym i lokalnym.

Poprawka 593
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie zachęcają 
lokalne, gminne i inne instytucje 
publiczne do:

Or. ro

Poprawka 594
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie bezpośrednio lub 
pośrednio poprzez ESCO zachęcają 
instytucje publiczne do:

Or. en
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Uzasadnienie

ESCO i podobni dostawcy usług energetycznych to najlepsze podmioty zapewniające fachową 
wiedzę techniczną i mechanizmy operacyjne w zakresie wdrażania środków służących 
oszczędności energii. Podmioty te dysponują wszystkimi odpowiednimi narzędziami do tego, 
by działać w imieniu odbiorców końcowych, których dotyczy zobowiązanie do oszczędzania 
energii. Ten pozytywny związek stanowiłby najlepszy sposób otwarcia rynku usług 
energetycznych i powierzenia jego obsługi wiarygodnym i zaangażowanym podmiotom
technicznym.

Poprawka 595
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie, a także 
instytucje, organy, biura i agencje UE
zachęcają instytucje publiczne do:

Or. ro

Poprawka 596
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie zachęcają gminy 
miejskie i wiejskie oraz inne instytucje 
publiczne do:

Or. en

Poprawka 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Instytucje publiczne:

Or. es

Poprawka 598
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie zobowiązują 
instytucje publiczne do:

Or. en

Poprawka 599
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

a) przyjęcia zintegrowanego planu na rzecz 
efektywności energetycznej, 
samodzielnego lub w ramach szerzej 
zakrojonego planu dotyczącego klimatu 
bądź miast i regionów o niskim zużyciu 
energii bądź planu w dziedzinie 
środowiska, zawierającego konkretne cele 
w zakresie oszczędności energii, co ma na 
celu systematyczną poprawę oszczędzania 
energii oraz ich efektywności
energetycznej;

Or. fr

Poprawka 600
Mario Pirillo



AM\883489PL.doc 17/106 PE475.932v01-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, zintegrowanego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu bądź projektów z 
zakresu „energooszczędnych miast”, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

Or. it

Poprawka 601
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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, a także 
ograniczenie powiązanych kosztów i 
zwiększenie korzyści wynikających z 
niższych rachunków; 

Or. ro

Poprawka 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

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 oraz harmonogram 
ich realizacji, co ma na celu systematyczną 
poprawę efektywności energetycznej 
instytucji;

Or. en

Poprawka 603
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu, miast i regionów o 
niskim zużyciu energii bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

Or. en

Poprawka 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
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dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii i konkretne
działania, co ma na celu systematyczną 
poprawę efektywności energetycznej 
instytucji;

Or. es

Poprawka 605
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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;

a) przyjęcia i wdrożenia 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;

Or. en

Poprawka 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
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oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

efektywności energetycznej, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

Or. en

Poprawka 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) corocznego sprawdzania i 
weryfikowania stopnia realizacji 
założonych celów;

Or. en

Poprawka 608
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzenia systemu zarządzania 
energią w ramach wdrażania ich planu.

b) wprowadzenia systemu zarządzania 
energią w ramach wdrażania ich planu. W 
planie na rzecz efektywności 
energetycznej i systemie zarządzania w 
odpowiedni sposób uwzględnia się 
zagrożenia dla zdrowia i korzystne środki.

Or. en

Poprawka 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)



AM\883489PL.doc 21/106 PE475.932v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zezwolenia na emisje dwutlenku węgla 
z materiałów budowlanych podczas 
wznoszenia budynków publicznych, 
zużycie energii spowodowane przez 
producenta materiałów budowlanych oraz 
na to, by materiały budowlane były przez 
cały cykl życia przyjazne dla środowiska, a 
także promowania wykorzystywania do 
budowy naturalnych materiałów 
odnawialnych, takich jak drewno.

Or. fi

Uzasadnienie

Materiały budowlane również stanowią decydujący czynnik, ponieważ coraz większa część 
całkowitego zużycia energii w odniesieniu do budynków dokonuje się na etapie budowy. 
Wspieranie wykorzystywania niskoemisyjnych i przyjaznych dla środowiska materiałów 
budowlanych, takich jak drewno, mogłoby ograniczyć obciążenie dla środowiska, jakie 
powoduje sektor budownictwa.

Poprawka 610
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) oceny, w ramach wdrażania planu, 
możliwości zawierania umów na usługi 
energetyczne w celu utrzymania lub 
poprawy efektywności energetycznej w 
perspektywie długoterminowej, w tym 
umów dotyczących poprawy efektywności 
energetycznej;

Or. fr

Poprawka 611
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w stosownych przypadkach 
wykorzystania instrumentów 
finansowania UE oraz modeli 
finansowania stron trzecich, takich jak 
przedsiębiorstwa usług energetycznych 
(ESCO), w celu finansowania poprawy 
efektywności energetycznej w budynkach 
publicznych;

Or. en

Poprawka 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wprowadzenia umów na usługi 
energetyczne, mających na celu 
utrzymanie bądź zwiększanie efektywności 
energetycznej w perspektywie 
długoterminowej, w tym umów o poprawę 
efektywności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Istotnym elementem niniejszej dyrektywy jest wzmocnienie rynku usług energetycznych w celu 
wykorzystania kapitału prywatnego do finansowania inwestycji w zakresie efektywności 
energetycznej. W związku z tym podstawowe znaczenie ma zachęcanie instytucji publicznych 
do wykorzystywania – oprócz innych środków – umów o poprawę efektywności energetycznej 
w celu osiągnięcia założonych oszczędności energii.

Poprawka 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) wykorzystywania przedsiębiorstw 
usług energetycznych i umów o poprawę 
efektywności energetycznej do 
finansowania renowacji i realizacji 
swoich planów;

Or. en

Uzasadnienie

Taki środek pozwoliłby rozwiązać problem początkowych kosztów dla instytucji publicznych, 
zachęcałby do rozwoju ESCO i stosowania umów o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze prywatnym, a także propagował wykorzystywanie tego modelu.

Poprawka 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) prowadzenia kont energetycznych dla 
każdego budynku, podzielonych według 
nośników energii;

Or. es

Poprawka 615
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przeprowadzania certyfikacji w 
odniesieniu do charakterystyki 
energetycznej we wszystkich budynkach 
stanowiących własność publiczną;
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Or. en

Poprawka 616
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przeprowadzenia audytu 
energetycznego jako alternatywy dla 
działań określonych w lit. a) i b);

Or. de

Uzasadnienie

O ile cele są osiągane, państwom członkowskim powinno się przyznać maksymalną 
elastyczność.

Poprawka 617
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) unikania środków, które prowadziłby 
bezpośrednio do zlikwidowania bądź 
ograniczenia podstawowych usług sektora 
publicznego wyłącznie w związku z 
koniecznością zachowania zgodności ze 
środkami w zakresie efektywności 
energetycznej określonymi w niniejszej 
dyrektywie;

Or. en

Poprawka 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) propagowania „systemowych” podejść 
do osiągania długoterminowych 
oszczędności energii zamiast podejścia 
skoncentrowanego na jednym produkcie;

Or. en

Poprawka 619
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tych działań państwa 
członkowskie upewniają się, że dostęp do 
inicjatyw i środków zachęcających jest 
otwarty dla wszystkich obywateli, bez 
względu na ich miejsce zamieszkania.

Or. fr

Poprawka 620
Lambert van Nistelrooij

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach tych działań państwa 
członkowskie upewniają się, że wszyscy 
obywatele, bez względu na to, gdzie się 
znajdują, mają dostęp do środków i 
inicjatyw w zakresie efektywności 
energetycznej.

Or. en
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Uzasadnienie

Przepisy określone w art. 4 nie powinny mieć zastosowania wyłącznie do dużych miast. W 
celu dopilnowania, by środki w zakresie oszczędności energii były wdrażane również na 
obszarach wiejskich, w artykule tym należy doprecyzować zakres zainteresowanych instytucji 
publicznych. Ponadto artykuł ten powinien gwarantować, że nawet obywatele mieszkający na 
obszarach oddalonych i odosobnionych mogą czerpać korzyści wynikające z krajowych 
środków w zakresie efektywności energetycznej.

Poprawka 621
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
opracowywanie kryteriów dotyczących 
energooszczędnych i bezpiecznych dla 
zdrowia budynków, a także tworzenie list 
kontrolnych i prowadzenie kampanii 
informacyjnych oraz wymianę najlepszych 
praktyk.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ułatwiać opracowywanie kryteriów i list kontrolnych oraz wspierać wymianę 
najlepszych praktyk, aby tworzyć budynki, które będą jednocześnie energooszczędne i 
bezpieczne dla zdrowia.

Poprawka 622
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zachęcać państwa członkowskie do 
udzielania porad instytucjom publicznym 
w zakresie metodologii obliczania i oceny
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opłacalności.

Or. en

Poprawka 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ramach uzupełnienia lub 
alternatywy dla ust. 1 państwa 
członkowskie mogą zdecydować się na 
stosowanie przepisów określonych w ust. 1 
do budynków prywatnych. W takiej 
sytuacji całkowita powierzchnia jest co 
najmniej równa powierzchni, która 
zostałaby poddana renowacji na mocy 
przepisów określonych w ust. 1. Państwa 
członkowskie udowadniają, że 
przeprowadzone prywatne renowacje mają 
charakter dodatkowy do renowacji, które 
normalnie zostałyby przeprowadzone.

Or. en

Uzasadnienie

W niektórych krajach w ciągu ostatnich 15 lat w sektorze publicznym przeprowadzono bardzo 
dużą liczbę renowacji. W rezultacie istnieje o wiele pilniejsza potrzeba przeprowadzania 
renowacji budynków prywatnych.

Poprawka 624
Krišjānis Kariņš

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W ramach uzupełnienia lub 
alternatywy dla ust. 1 państwa 
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członkowskie mogą zdecydować się na 
stosowanie przepisów określonych w ust. 1 
do budynków prywatnych.

Or. en

Poprawka 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Instytucje UE dadzą dobry przykład i 
zmniejszą własne zużycie energii m.in. 
poprzez innowacyjne sposoby ogrzewania 
i oświetlenia, instalowanie efektywnych 
energetycznie urządzeń oraz 
zasobooszczędne procesy. Jeśli chodzi o 
ich budynki, do 2015 r. tam, gdzie to 
możliwe, dokonają integracji 
odnawialnych źródeł energii, a także 
podwyższą poziom charakterystyki 
energetycznej własnych budynków do 
najwyższej klasy charakterystyki 
energetycznej (określonej dla kraju, w 
którym znajduje się dany budynek).

Or. en

Poprawka 626
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Tam, gdzie to technicznie wykonalne i 
ekonomicznie opłacalne, państwa 
członkowskie powinny priorytetowo 
traktować środki w zakresie efektywności 
energetycznej, w tym stosowanie izolacji, 
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dotyczące budynków mieszkalnych 
stanowiących własność publiczną, które 
są zajmowane przez kluczowych 
pracowników sektora publicznego, w tym 
pracowników wojskowych, których 
warunki zatrudnienia wymagają 
zajmowania takich budynków.

Or. en

Poprawka 627
Herbert Reul

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie mogą 
częściowo lub całkowicie zwolnić ze
stosowania powyższych przepisów budynki
zabytkowe, o ile przestrzeganie 
minimalnych wymogów dotyczących 
efektywności energetycznej 
spowodowałoby istotną zmianę ich 
charakteru lub wyglądu.

Or. de

Uzasadnienie

Przykładowo UE nie powinna ustawowo narzucać wykonania zewnętrznej izolacji budynku z 
muru pruskiego znajdującego się na liście zabytków.

Poprawka 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pod warunkiem skierowania przez 
państwo członkowskie do Komisji wniosku 
o wydanie zgody, europejskie fundusze na 
działania w zakresie efektywności 
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energetycznej pochodzące z EFRR lub 
innych źródeł mogą zostać zwolnione z 
konieczności spełnienia wymogów 
dotyczących współfinansowania lub 
wymogi te mogą zostać ograniczone.

Or. en

Poprawka 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie zapewniają 
instytucjom publicznym na obszarach 
miejskich i wiejskich dostęp do środków i 
inicjatyw w zakresie efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 630
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
wdrażają specjalne krajowe plany 
działania na rzecz renowacji budynków 
stanowiących własność instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowanych. 
Wspomniane plany działania zapewniają 
zmierzone zmniejszenie zużycia energii 
dostarczonej lub energii końcowej (w kWh 
i kWh/m2 lub wartości równoważnej), jak 
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określono w załączniku I do dyrektywy 
2010/31/UE, co najmniej na poziomie 
20%, 40% i 80% odpowiednio do roku 
2020, 2030 i 2045.
W ramach tych planów wszystkie budynki 
stanowiące własność instytucji krajowych, 
regionalnych i lokalnych lub przez nie 
zajmowane, które od dnia 1 stycznia 
2014 r. podlegają okresowym pracom 
modernizacyjnym (np. z uwagi na wiek, 
zły stan lub niewystarczającą 
charakterystykę energetyczną) również 
będą podlegać renowacji energetycznej 
prowadzącej do zmniejszenia zużycia 
energii, o którym mowa powyżej.
Podczas spełniania wymogów określonych 
w ust. 1 państwa członkowskie dbają, aby 
gruntowne renowacje były 
przeprowadzane wszędzie tam, gdzie jest 
to technicznie wykonalne, począwszy od 
budynków o najgorszej charakterystyce 
energetycznej, przy wykorzystaniu 
wszystkich ekonomicznie uzasadnionych 
środków. Renowacje te są przeprowadzane 
w takim tempie i zakresie, które prowadzą 
do osiągnięcia do 2030 r. i w dłuższej 
perspektywie ustalonego lub 
oszacowanego łącznego zwiększenia 
efektywności energetycznej na średnim 
poziome co najmniej 2,5% rocznie w 
przypadku wszystkich zasobów 
budowlanych obejmujących budynki 
publiczne.

Or. en

Poprawka 631
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dokonywanie zakupów przez instytucje 
publiczne

skreślony

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Or. en

Poprawka 632
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Bez uszczerbku dla dyrektywy 
2004/18/WE, tam, gdzie normy w zakresie 
efektywności energetycznej mają już 
zastosowanie, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby instytucje publiczne 
nabywały produkty, usługi i budynki o 
wysokiej charakterystyce energetycznej, 
uwzględniając opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji, zgodnie z treścią załącznika 
III. W przypadku produktów, które nie 
wchodzą w zakres europejskiego 
prawodawstwa z zakresu znakowania 
efektywności energetycznej, instytucje 
publiczne starają się uwzględniać 
efektywność energetyczną procesu 
dokonywania zakupów.

Or. en
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Poprawka 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Z uwagi na to, że instytucje publiczne 
mogą być bardzo ważnymi wzorami do 
naśladowania dla reszty społeczeństwa, 
mogą propagować nowe, innowacyjne 
produkty i usługi z zakresu efektywności 
energetycznej oraz odpowiadają za 
znaczną część krajowego zużycia energii, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały i 
inwestowały jedynie w produkty, usługi i 
budynki o najwyższej charakterystyce 
energetycznej zgodnie z treścią załącznika 
III.

Or. en

Poprawka 634
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne zgodnie z 
dyrektywami o zamówieniach publicznych
nabywały produkty, usługi i budynki o 
wysokiej charakterystyce energetycznej 
zgodnie z treścią załącznika III. Należy 
przy tym uwzględnić opłacalność, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zapewnić staranne wykorzystanie środków publicznych, instytucje publiczne przy 
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dokonywaniu zakupów powinny zwrócić szczególną uwagę na zasadę efektywności. Poza tym 
ta ustawowa innowacja powinna obowiązywać wyłącznie w ramach obowiązujących dyrektyw 
o zamówieniach publicznych oraz zgodnie z tymi dyrektywami.

Poprawka 635
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej, 
uwzględniając opłacalność w oparciu o 
analizę cyklu życia, ekonomiczne kryteria 
wykonalności i technicznej przydatności 
oraz odpowiedni poziom konkurencji, 
zgodnie z treścią załącznika III.

Or. en

Poprawka 636
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dążą do tego, aby 
instytucje publiczne w miarę możliwości
nabywały jedynie produkty, usługi i 
budynki o wysokiej charakterystyce 
energetycznej zgodnie z treścią załącznika 
III. Należy przy tym uwzględnić zarówno 
wydajność budżetów publicznych, jak i 
wymóg respektowania zasady należytego 
zarządzania finansami przez 
przedsiębiorstwa.

Or. de
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Poprawka 637
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III. W trakcie 
przeprowadzania przetargów na 
zamówienia na usługi organy publiczne 
oceniają możliwość podpisania 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje publiczne powinny unikać zawierania takich umów, które dotyczą jedynie środków 
krótkoterminowych lub przewidują wyłącznie zastąpienie sprzętu technicznego środkami w 
zakresie funkcjonowania i konserwacji. Kompleksowe działania obejmujące kilka 
długoterminowych środków jednocześnie prowadzą od większych oszczędności energii i są 
bardziej opłacalne niż kilka pojedynczych środków. Odniesienie do art. 14 lit. b), na mocy 
którego państwa członkowskie są zobowiązane do udostępniania wzorów w zakresie umów o 
poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym, zwiększa spójność tekstu.

Poprawka 638
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej, 
uwzględniając opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
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przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji, zgodnie z treścią załącznika 
III.

Or. en

Poprawka 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej, 
uwzględniając jednocześnie opłacalność, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji, zgodnie z treścią 
załącznika III.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten włączono do załącznika III, ale należy to dodatkowo podkreślić.

Poprawka 640
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej, o ile jest to 
technicznie i funkcjonalnie wykonalne i 
opłacalne, zgodnie z treścią załącznika III. 
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Or. en

Poprawka 641
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne do roku 2018 
nabywały jedynie produkty, usługi i 
budynki o wysokiej charakterystyce 
energetycznej, a po tej dacie – o 
najwyższej charakterystyce energetycznej
zgodnie z treścią załącznika III.

Or. de

Poprawka 642
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie wspierają instytucje 
publiczne pragnące nabywać przede 
wszystkim produkty, usługi i budynki o
wysokiej charakterystyce energetycznej 
zgodnie z treścią załącznika III.

Or. ro

Poprawka 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne – z jednoczesnym
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produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

uwzględnieniem zasady należytego 
zarządzania finansami – nabywały
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Or. de

Poprawka 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III i by uwzględniały 
poziomy optymalne pod względem 
kosztów.

Or. en

Poprawka 645
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie dopilnowują, aby instytucje 
publiczne nabywały lub wynajmowały 
jedynie produkty, usługi i budynki o 
wysokiej charakterystyce energetycznej 
zgodnie z treścią załącznika III.

Or. en
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Poprawka 646
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby –
jeśli to możliwe – instytucje publiczne 
nabywały jedynie produkty, usługi i 
budynki o wysokiej charakterystyce 
energetycznej zgodnie z treścią załącznika 
III.

Or. en

Poprawka 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały raczej 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Or. de

Poprawka 648
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, systemy, usługi i budynki o 



PE475.932v01-00 40/106 AM\883489PL.doc

PL

charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

wysokiej charakterystyce energetycznej 
zgodnie z treścią załącznika III.

Or. en

Uzasadnienie

Efektywność energetyczna wymaga wydajnych systemów, a nie tyko wydajnych produktów, 
np. wydajnego systemu centralnego ogrzewania o odpowiedniej wielkości, nie zaś jedynie
wydajnego kotła.

Poprawka 649
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały produkty, 
usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Or. fr

Uzasadnienie

Pierwotna wersja tekstu ma zbyt restrykcyjny charakter.

Poprawka 650
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podczas nabywania produktów, usług i 
budynków priorytet należy nadawać 
poziomowi efektywności energetycznej 
zbioru lub grupy dokonywanych zakupów, 
nie zaś poziomowi efektywności 
energetycznej pojedynczych zakupów, 
uwzględniając kryteria wykonalności 
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technicznej i przeznaczenie.

Or. en

Poprawka 651
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepisy określone w niniejszym artykule 
mają zastosowanie wyłącznie do 
zamówień publicznych, których 
szacowana wartość (z wyłączeniem 
podatku od wartości dodanej) jest równa 
wartościom progów określonych w 
dyrektywie 2004/18/WE lub je przekracza.

Or. en

Uzasadnienie

W projekcie tego tekstu nie zaproponowano poziomu de minimis, w związku z czym 
przedmiotowa dyrektywa miałaby zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych, 
niezaleznie od wielkości zamówienia, zwiększając obciążenie administracyjne wynikające z 
przestrzegania przepisów.

Poprawka 652
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie muszą 
nabywać, za pośrednictwem instytucji 
publicznych, najefektywniejsze urządzenia 
technologii informacyjnych. Przy wyborze 
tego rodzaju urządzeń instytucje publiczne 
mogą kierować się krajowymi normami 
jakościowymi lub oznaczeniami w 
zakresie efektywności energetycznej.
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Or. de

Uzasadnienie

Technologie informacyjne oferują liczne narzędzia służące poprawie efektywności 
energetycznej i w związku z tym przy dokonywaniu zakupów instytucje publiczne muszą 
zwrócić na nie szczególną uwagę.

Poprawka 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy wspierania efektywności 
energetycznej
[Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. 
Jej przyjęcie wiązałoby się z koniecznością 
naniesienia zmian w całym tekście.]

Or. en

Poprawka 654
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy zobowiązujące do oszczędności 
energii

Or. en

Poprawka 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy zobowiązujące do oszczędności 
energii

Or. en

Poprawka 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy wspierania efektywności 
energetycznej

Or. en

Poprawka 657
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 

skreślony
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transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

Or. en

Poprawka 658
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie przydziela 
część swojego krajowego celu w zakresie 
efektywności energetycznej, określonego 
zgodnie z art. 3, energii 
rozdystrybuowanej na terytorium danego 
państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 659
Michael Theurer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
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przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii. Zobowiązujące się strony 
zachęcają odbiorców końcowych do 
wniesienia wkładu w osiągnięcie celu UE 
w zakresie efektywności energetycznej.

Or. de

Poprawka 660
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia
programy zachęt lub inne środki, na 
przykład systemy zobowiązujące do 
efektywności energetycznej, które 
zapewniają, że faktyczne oszczędności 
energii odpowiadają celowi UE na rok 
2020. O ile państwo członkowskie 
preferuje system zobowiązujący do 
efektywności energetycznej, taki system 
powinien zapewniać osiągnięcie przez 
wszystkich dystrybutorów energii lub 
wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii, które 
prowadzą działalność na terytorium danego 
państwa członkowskiego, rocznych 
oszczędności energii równych 1,5% ich 
wielkości sprzedaży energii w poprzednim 
roku w tym państwie członkowskim. 
Wspomnianą wielkość oszczędności 
energii strony zobowiązane osiągają wśród 
odbiorców końcowych, jeśli chodzi o
energię elektryczną, a także wśród 
odbiorców końcowych będących 
właścicielami budynku, jeśli chodzi o 
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ciepło i ciepłą wodę. W przypadku 
zastosowania innych instrumentów 
państwa członkowskie muszą zapewnić, że 
osiągnięty zostanie ogólny cel polegający 
na zmniejszeniu o 20% zużycia energii w 
stosunku do prognoz na rok 2020. 
Zasadniczo należy wykluczyć wszystkie 
instalacje, które podlegają systemowi 
handlu emisjami, niezależnie od tego, czy 
uprawnienia są przydzielane bezpłatnie 
czy odpłatnie.

Or. de

Uzasadnienie

W każdym przypadku należy unikać podwójnego obciążenia. Oszczędność wśród odbiorców 
końcowych możliwa jest jedynie pod warunkiem, że odbiorcy ci mają wpływ na zużycie 
energii. W kontekście zużycia energii elektrycznej jest to zazwyczaj regułą. W przypadku 
energii grzewczej jest to już bardziej problematyczne, ponieważ energia grzewcza w 
znacznym stopniu zależy od zastosowania środków izolacyjnych lub nowoczesnej instalacji 
grzewczej. W tym wypadku konieczna jest współpraca z właścicielami budynku.

Poprawka 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten może również 
przyjąć formę alternatywnego opartego na 
umowie systemu w zakresie efektywności 
energetycznej, co określono w ust. 9, 
analogicznego do systemów, które są już 
stosowane w wielu państwach 
członkowskich. System ten bądź systemy
alternatywne, o których mowa w ust. 9,
zapewniają osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii, które ustala każde państwo 
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członkowskie zgodnie z sytuacją 
wyjściową w odniesieniu do efektywności 
energetycznej, z pominięciem energii 
wykorzystanej w transporcie. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych. Państwa członkowskie mogą 
wypełnić obowiązek oszczędności energii, 
całkowicie bądź częściowo, wykorzystując
alternatywny oparty na umowie system w 
zakresie efektywności energetycznej, w 
tym w przypadku, gdy bezpośrednio 
dotyczy to końcowych użytkowników 
energii.

Or. fi

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich funkcjonują już skuteczne systemy w zakresie efektywności 
energetycznej oparte na umowie. W dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej 
powinno się umożliwiać stosowanie takich skutecznych systemów, a nie narzucać państwom 
członkowskim obowiązek tworzenia nowych. Państwa członkowskie powinny wyznaczyć 
roczne cele w zakresie oszczędności w oparciu o sytuację wyjściową przy użyciu wybranego 
systemu w zakresie efektywności energetycznej, mając na uwadze osiągnięcie krajowych 
celów, o czym mowa w art. 3.

Poprawka 662
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii stanowiących część ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
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tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

tym państwie członkowskim i 
przyczyniających się do realizacji 
krajowego celu określonego w art. 3 
niniejszej dyrektywy, biorąc jednocześnie 
pod uwagę unijny cel osiągnięcia 20% 
oszczędności energii do 2020 r.
Wspomnianą wielkość oszczędności 
energii strony zobowiązane osiągają wśród 
odbiorców końcowych. Cel w zakresie 
oszczędności energii jest wprowadzany 
stopniowo, a poziom początkowy musi być 
różny dla poszczególnych krajów. Ma to 
na celu pełne uwzględnienie wczesnych 
działań i rezultatów osiągniętych do tej 
pory, w tym środków na rzecz 
efektywności energetycznej przyjętych 
wcześniej w sektorze paliwowym.
Za pomocą zachęt lub specjalnych ulg 
podatkowych należy nakłaniać do 
przyjmowania środków mających na celu 
osiąganie długoterminowych oszczędności
lub ustrukturyzowanych programów 
proponowanych przez operatorów w 
sektorze efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

The amendments aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A “one fits 
all” approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
shall set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Poprawka 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
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system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii stanowiących część ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim i 
przyczyniających się do realizacji 
krajowego celu określonego w art. 3 
niniejszej dyrektywy, biorąc jednocześnie 
pod uwagę unijny cel osiągnięcia 20% 
oszczędności energii do 2020 r. 
Wspomnianą wielkość oszczędności 
energii strony zobowiązane osiągają wśród 
odbiorców końcowych. Cel w zakresie 
oszczędności energii jest wprowadzany 
stopniowo, a poziom początkowy musi być 
różny dla poszczególnych krajów. Ma to 
na celu pełne uwzględnienie wczesnych 
działań i rezultatów osiągniętych do tej 
pory.

Or. en

Uzasadnienie

Przy wdrażaniu ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej nie zaleca się 
przyjmowania uniwersalnego podejścia. Państwa członkowskie przyjmują krajowy cel w 
zakresie efektywności energetycznej zgodnie z konkretnymi krajowymi uwarunkowaniami, 
takimi jak scenariusz dotyczący energii, zużycie energii pierwotnej, wczesne działania i 
postępy osiągnięte do tej pory we wdrażaniu strategii politycznych w zakresie efektywności 
energetycznej.

Poprawka 664
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
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system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej, jeśli system taki nie istniał 
wcześniej. System ten zapewnia do dnia 31
grudnia 2020 r. osiągnięcie przez 
zobowiązanych dystrybutorów energii lub 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, łącznego celu w zakresie 
efektywności energetycznej lub 
oszczędności energii końcowej. Cel ten 
powinien być równoważny osiąganiu 
każdego roku wydajności lub oszczędności 
równej 1,5 % wielkości sprzedaży energii 
przez wszystkich dystrybutorów lub 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, uśrednionej w okresie 
ostatnich trzech lat przed [data wdrożenia 
niniejszej dyrektywy]. Wspomnianą 
wielkość efektywności energetycznej lub 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych lub, 
jeśli zdecydują o tym państwa 
członkowskie, przez udokumentowane 
oszczędności osiągnięte przez inne 
podmioty, jak określono w ust. 5a. Do 
dnia 31 grudnia 2020 r. państwa 
członkowskie mogą określać cele 
pośrednie.

Or. en

Poprawka 665
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
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sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, minimalnych rocznych 
korzyści wynikających z poprawy 
efektywności energetycznej równych 1,5 % 
ich wielkości sprzedaży energii w 
poprzednim roku w tym państwie 
członkowskim z pominięciem energii 
wykorzystanej w transporcie. Wspomnianą 
wielkość korzyści wynikających z poprawy 
efektywności energetycznej strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Państwa członkowskie określają 
kwalifikujące się sektory i środki, krajowe 
zasady pomiaru i weryfikacji, w tym 
jakościowe wymogi projektowe, a także 
kwalifikujące się podmioty inne niż strony 
zobowiązane. Ponadto mają one 
możliwość łączenia tego zobowiązania z 
mechanizmem handlu, stworzonym w 
oparciu o krajowe potrzeby i 
uwarunkowania.

Or. en

Poprawka 666
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić system zobowiązujący do 
efektywności energetycznej, jeśli uzna go 
za system pomocny w osiągnięciu swojego 
krajowego celu w zakresie efektywności 
energetycznej. Systemy te zapewniają
osiągnięcie przez strony zobowiązane na 
terytorium danego państwa 
członkowskiego krajowych celów w 
zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, które służą osiągnięciu 
ogólnoeuropejskiego celu 20%. 
Wspomnianą poprawę efektywności 
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transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

energetycznej strony zobowiązane osiągają 
wśród odbiorców końcowych, a także na 
poziomie wytwarzania i przesyłu energii.
System zobowiązujący do efektywności 
energetycznej przestanie obowiązywać w 
roku 2020.

Or. de

Uzasadnienie

Efektywność energetyczną można osiągnąć nie tylko poprzez zastosowanie systemu 
zobowiązującego do efektywności energetycznej – na przykład Niemcy osiągnęły cele w 
zakresie efektywności energetycznej przewidziane w dyrektywie 2006/32/WE z nadwyżką, 
stosując system rynkowy. Decyzja o wdrożeniu systemu zobowiązującego do efektywności 
energetycznej powinna zatem pozostać w gestii państw członkowskich; poza tym nie powinno 
się kategorycznie zabraniać stosowania systemów alternatywnych, które funkcjonują 
prawidłowo. Cel 1,5% jest dowolny – państwa członkowskie same powinny decydować o tym, 
jaka wielkość procentowa służy osiągnięciu ich krajowego celu w zakresie efektywności 
energetycznej.

Poprawka 667
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych. Cel w zakresie oszczędności 
energii jest wprowadzany stopniowo, a 
poziom początkowy musi być różny dla 
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poszczególnych krajów. Ma to na celu 
pełne uwzględnienie wczesnych działań i 
rezultatów osiągniętych do tej pory, w tym 
środków na rzecz efektywności 
energetycznej przyjętych wcześniej w 
sektorze paliwowym.
Za pomocą zachęt lub specjalnych ulg 
podatkowych należy nakłaniać do 
przyjmowania środków mających na celu 
osiąganie długoterminowych oszczędności
lub ustrukturyzowanych programów 
proponowanych przez operatorów w 
sektorze efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 668
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności
energetycznej lub podejmuje działania 
określone w ust. 9 niniejszego artykułu. W 
ramach tego systemu wymaga się 
osiągnięcia od zobowiązanych stron, które 
prowadzą działalność na terytorium danego 
państwa członkowskiego, rocznych 
oszczędności energii. Państwa 
członkowskie wyznaczają zobowiązane 
strony oraz ilość energii, jaką muszą 
zaoszczędzić. Przy określaniu tych celów 
państwa członkowskie:

a) uwzględniają swoje krajowe cele w 
zakresie efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 3;
b) ustalają wieloletnie cele pozwalające na 
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zachowanie wystarczającej elastyczności i 
przewidywalności dla zobowiązanych 
stron.
Wspomnianą wielkość oszczędności 
energii strony zobowiązane osiągają wśród 
odbiorców końcowych.

Or. en

Poprawka 669
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. Państwa członkowskie 
określają ilość energii, jaką należy 
zaoszczędzić. Przy określaniu tych celów 
państwa członkowskie: a) uwzględniają 
swoje krajowe cele w zakresie 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 3; b) ustalają wieloletnie cele 
pozwalające na zachowanie 
wystarczającej elastyczności i 
przewidywalności dla zobowiązanych 
stron oraz c) uwzględniają potencjalny 
wkład i wczesne działania.

Wspomnianą wielkość oszczędności 
energii osiąga się wśród odbiorców 
końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Lepszym rozwiązaniem jest umożliwienie państwom członkowskim samodzielnego określania 
własnych rocznych celów w zakresie oszczędności (art. 6), a nie ustanowienie pojedynczego 
celu w zakresie oszczędności na szczeblu UE. Ten roczny cel w zakresie oszczędności 
powinien przyczyniać się do zrealizowania łącznego krajowego celu w oparciu o szereg 
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parametrów, obejmujących wcześniejsze i obecne wysiłki podejmowane na rzecz uzyskania 
oszczędności, obecny potencjał techniczny i gospodarczy, a także czynniki zewnętrzne, takie 
jak wzrost gospodarczy i rozwój działalności przemysłowej. Wieloletnie cele pozwalają 
uniknąć znacznych wahań wyników w realizacji celów w zakresie oszczędności energii.

Poprawka 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Bez uszczerbku dla art. 3 ust. 1a 
niniejszej dyrektywy, każde państwo 
członkowskie ustanawia system 
wspierania efektywności energetycznej. 
System ten zapewnia możliwość 
przedsiębrania przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, środków w zakresie 
efektywności energetycznej o 
sprawdzonym potencjale w zakresie 
rocznych oszczędności energii równych 
1,5 % ich wielkości sprzedaży energii w 
poprzednim roku w tym państwie 
członkowskim z pominięciem energii 
wykorzystanej w transporcie. Te środki w 
zakresie efektywności energetycznej są 
przedsiębrane przez strony zobowiązane 
wśród odbiorców końcowych i mogą być 
uśrednione w oparciu o wartości z trzech 
ostatnich lat.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest powiązana z poprawką do art. 3 ust. 1a. Ponadto należałoby wprowadzić 
rozróżnienie między efektywnością energetyczną i oszczędnościami energii, jak określono w 
odnośnej poprawce do art. 2. Zobowiązane strony nie powinny być zmuszane do narzucania 
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zmiany sposobu postępowania przez swoich odbiorców, ale mogą przedsiębrać środki, które 
normalnie skutkowałyby oszczędnościami energii wśród odbiorców.

Poprawka 671
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do wprowadzania odpowiednich systemów 
zachęt, aby poprawić efektywność 
energetyczną wśród odbiorców 
końcowych. W związku z tym każde
państwo członkowskie kontroluje 
wdrożenie systemu zobowiązującego do 
efektywności energetycznej. System ten 
powinien zapewniać osiągnięcie przez 
wszystkich dystrybutorów energii lub 
wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii, które 
prowadzą działalność na terytorium danego 
państwa członkowskiego, rocznych 
oszczędności energii równych 1,5% ich 
wielkości sprzedaży energii w poprzednim 
roku w tym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Wdrożenie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej nie powinno być 
obowiązkowe, ponieważ strony trzecie jedynie w ograniczonym stopniu mogą wpływać na 
zachowania odbiorców końcowych. Poza tym każdy nowo pozyskany klient przyczyni się do 
tego, że wiążący cel wynoszący 1,5% rocznych oszczędności energii będzie jeszcze trudniej 
osiągnąć.

Poprawka 672
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie w całym łańcuchu produkcji i 
wykorzystania energii rocznej poprawy 
efektywności energetycznej równej 1,5% 
wielkości sprzedaży energii w poprzednim 
roku w tym państwie członkowskim. 
Poprawę efektywności energetycznej 
strony zobowiązane osiągają w całym 
łańcuchu produkcji i wykorzystania 
energii.

Or. de

Uzasadnienie

Zużycie energii należy zaplanować efektywniej w całym łańcuchu produkcji i wykorzystania 
energii, aby umożliwić osiągnięcie celu UE polegającego na zwiększeniu efektywności 
energetycznej o 20% do roku 2020. Obowiązek oszczędności musi obejmować całą 
gospodarkę, w tym również sektor transportu, którego potencjał gospodarczy jest bardzo duży 
i nie został jeszcze wykorzystany.

Poprawka 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, celu w zakresie 
efektywności energetycznej do roku 2020 



PE475.932v01-00 58/106 AM\883489PL.doc

PL

sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

określonego przez państwo członkowskie. 
Strony zobowiązane osiągają ten cel wśród 
odbiorców końcowych dzięki wyłączeniu 
instalacji, które podlegają dyrektywie 
2003/87/WE ustanawiającej system 
handlu przydziałami emisji gazów 
cieplarnianych we Wspólnocie.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Poprawka 674
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
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transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych, w 
tym poprzez podłączenie do instalacji 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia i 
ich modernizację bądź zainstalowanie 
indywidualnych jednostek 
mikrokogeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia spójności środków należy umożliwić uwzględnianie ulepszeń, które 
łatwiej można by wprowadzać w ramach łańcucha dostaw energii, niż po stronie odbiorców 
końcowych, w realizacji celu w zakresie efektywności energetycznej.

Poprawka 675
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.
Należytą uwagę należy zwrócić na to, by 
unikać nakładania podwójnego 
obciążenia na instalacje objęte systemem 
handlu uprawnieniami do emisji.
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Or. en

Poprawka 676
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych, w 
tym poprzez podłączenie do instalacji 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia i 
ich modernizację bądź zainstalowanie 
indywidualnych jednostek mikrogeneracji.

Or. en

Poprawka 677
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
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osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych, w 
tym poprzez podłączenie do instalacji 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia i 
ich modernizację bądź zainstalowanie 
indywidualnych jednostek mikrogeneracji.

Or. en

Poprawka 678
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej w celu osiągnięcia swojego 
potencjału w zakresie długoterminowej 
efektywności energetycznej. System ten 
zapewnia osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, łącznych rocznych 
oszczędności energii końcowej równych 
1,5 % ich wielkości sprzedaży energii w 
poprzednim roku w tym państwie 
członkowskim. Cel ten powinien być co 
najmniej równy łącznym oszczędnościom 
wynoszącym 1,5% rocznie w danym roku i 
w latach poprzedzających. Wspomnianą 
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wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby przedmiotowa dyrektywa umożliwiała uzyskiwanie długoterminowych oszczędności 
energii, ważne jest, by cele równe 1,5% rocznych oszczędności były właściwie interpretowane 
jako łączne i koncentrowały się na oszczędnościach energii końcowej. Propozycja włączenia 
transportu w zakres obliczeń dotyczących oszczędności równych 1,5%.

Poprawka 679
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, łącznych rocznych 
oszczędności energii końcowej równych co 
najmniej 1,5 % ich wielkości sprzedaży 
energii w poprzednim roku w tym państwie 
członkowskim. Cel ten powinien być co 
najmniej równy łącznym oszczędnościom 
wynoszącym 1,5% rocznie w danym roku i 
w latach poprzedzających. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. en
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Poprawka 680
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej lub inne środki
alternatywne (określone w ust. 9). System 
ten lub inne środki (zgodnie z ust. 9)
zapewniają osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, celu ustalanego przez 
dane państwo członkowskie. Ten 
orientacyjny cel będzie ustalany na 
podstawie krajowego ostatecznego celu w 
zakresie energii danego państwa 
członkowskiego. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

W każdym państwie członkowskim istnieje inna struktura gospodarki, panują inne warunki 
klimatyczne, osiągnięto inny poziom efektywności energetycznej itd. Elastyczność środków 
gwarantuje najlepsze rozwiązania służące efektywnemu wykorzystywaniu energii. W wielu 
państwach członkowskich z powodzeniem stosuje się dobrowolne, długoterminowe 
porozumienia dotyczące poprawy efektywności energetycznej i należy to uznać. Cel 
jakiegokolwiek systemu powinien być określany przez państwa członkowskie i powinien 
opierać się na krajowym celu w zakresie energii końcowej danego państwa członkowskiego.

Poprawka 681
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych
poprzez poprawę efektywności 
energetycznej działalności odbiorców 
końcowych. Do dnia 31 grudnia 2012 r. 
Komisja ustali wspólną metodologię 
obliczania efektywności energetycznej 
różnych rodzajów działalności 
gospodarczej.

Or. en

Poprawka 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do oszczędności 
energii. System ten zapewnia osiągnięcie 
przez dystrybutorów energii lub 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, łącznych rocznych 
oszczędności energii równych co najmniej 
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energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1,5 % ich wielkości sprzedaży energii w 
poprzednim roku w tym państwie 
członkowskim. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.
Państwa członkowskie dopilnowują tego, 
aby środki przedsiębrane w celu 
osiągnięcia wymaganych rocznych 
oszczędności energii miały charakter 
dodatkowy i były ukierunkowane na 
osiąganie długoterminowych korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy zapewnić elastyczność w sposobie tworzenia ich krajowych 
systemów zobowiązujących do oszczędności energii pod względem określania zobowiązanych 
stron, poziomu ambicji itp. Należy jednak wymagać, aby środki przewidziane w ramach 
takich systemów miały charakter dodatkowy oraz by podkreślano znaczenie oszczędności 
długoterminowych.

Poprawka 683
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych co najmniej 1% ich 
planowanej wielkości sprzedaży energii w 
oparciu o poprzedni rok w tym państwie 
członkowskim z pominięciem energii 
wykorzystanej w transporcie. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
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końcowych, pod warunkiem zastosowania 
środków zapobiegających dyskryminacji, 
subsydiowaniu skrośnemu i zakłóceniu 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 684
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.
Komisja dopilnowuje tego, aby wspólne, 
ogólne zasady dokonywania pomiaru i 
weryfikacji były dostępne dla państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 685
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 %, określonych przez 
państwo członkowskie jako odsetek ich 
wielkości sprzedaży energii w poprzednim 
roku w tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród dystrybutorów i odbiorców 
końcowych. Te roczne oszczędności 
energii prowadzą do osiągnięcia celu 
ustanowionego w art. 3 ust. 2.

Or. en

Poprawka 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii określonych przez państwa 
członkowskie jako odsetek ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
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pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród dystrybutorów i odbiorców 
końcowych. Te roczne oszczędności 
energii prowadzą do osiągnięcia celu 
ustanowionego w art. 3 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestyle, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Poprawka 687
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 %, licząc od … do …
roku, ich wielkości sprzedaży energii w 
poprzednim roku w tym państwie 
członkowskim z pominięciem energii 
wykorzystanej w transporcie. Wspomnianą 
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oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych, ale nie poprzez wyłączanie im 
dostaw energii, lecz wzrost efektywności 
jednostkowej w sektorach.

Or. pl

Uzasadnienie

Potrzebny jest początek narzucanych corocznie oszczędności będących efektem wzrostu 
realnej efektywności, a nie ograniczeń.

Poprawka 688
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zachęcający do poprawy 
efektywności energetycznej. System ten 
powinien oferować zachęty dla wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkich 
przedsiębiorstw prowadzących detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, do osiągnięcia rocznych 
oszczędności energii. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii można 
osiągnąć między innymi wśród odbiorców 
końcowych.

Or. de

Poprawka 689
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych i 
skumulowanych oszczędności zużycia 
energii końcowej równych 1,5 % ich 
wielkości sprzedaży energii w poprzednim 
roku w tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

Or. fr

Poprawka 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system wspierania efektywności 
energetycznej. System ten zobowiązuje do 
osiągnięcia przez wszystkich 
dystrybutorów energii i/lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w trzech poprzednich 
latach w tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
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osiągają wśród odbiorców końcowych. osiągają wśród odbiorców końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia pokazują, że zmiany w realizacji celu mają charakter bardziej przyrostowy 
wtedy, gdy może on być uśredniany na przestrzeni długiego okresu. Zapewnia to mniejsze 
wahania w realizacji celu w zakresie efektywności energetycznej w porównaniu z 
przypadkami, gdy możliwe jest uwzględnienie oszczędności jedynie z poprzedniego roku. 
Zwiększa to możliwość osiągnięcia skutecznego średnioterminowego i długoterminowego 
planowania biznesowego.

Poprawka 691
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, oszczędności energii 
wynoszących do 2020 r. 15% ich wielkości 
sprzedaży energii w 2010 r. w tym 
państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. ro

Poprawka 692
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie może 
ustanowić system zobowiązujący do 
efektywności energetycznej. System ten 
zapewnia osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5% ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
uzyskują przede wszystkim od odbiorców 
końcowych.

Or. ro

Poprawka 693
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
uwzględnieniem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
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osiągają wśród odbiorców końcowych. osiągają wśród odbiorców końcowych.

Or. en

Uzasadnienie

W sektorze transportu można osiągnąć znaczące korzyści wynikające z efektywności 
energetycznej. W przedmiotowej dyrektywie należałoby określić zachęty na rzecz efektywności 
energetycznej w sektorze transportu z tych samych powodów, z których efektywność 
energetyczna ma wartość w innych sektorach gospodarki.

Poprawka 694
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. it

Poprawka 695
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w 
tym państwie członkowskim. Wspomnianą 
wielkość oszczędności energii strony 
zobowiązane osiągają wśród odbiorców 
końcowych.

Or. en

Poprawka 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za pomocą zachęt lub specjalnych ulg 
podatkowych należy zachęcać do 
przyjmowania środków mających na celu 
osiąganie długoterminowych oszczędności 
oraz proponowanie przez operatorów
ustrukturyzowanych programów w 
sektorze efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie wprowadzają najbardziej odpowiednie środki, by osiągnąć ten cel.
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Poprawka 697
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie 
ustanawia system zobowiązujący do 
efektywności energetycznej lub inne 
środki (zgodnie z ust. 9). System ten lub 
inne środki zobowiązują do podjęcia przez 
wszystkich dystrybutorów energii lub 
wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii, które 
prowadzą działalność na terytorium 
danego państwa członkowskiego, wspólnie 
z odbiorcami usług energetycznych 
działań mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej. System ten 
lub inne działania prowadzą do realizacji 
celu w zakresie efektywności 
energetycznej określonego dla 
rozdystrybuowanej energii zgodnie z ust. 
1. Te środki na rzecz oszczędności energii 
strony zobowiązane osiągają wśród 
odbiorców końcowych. Państwa 
członkowskie mogą monitorować postępy 
w zakresie osiągania oszczędności w 
okresach maksymalnie trzech lat.

Or. en

Uzasadnienie

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
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lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Poprawka 698
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W celu zmaksymalizowania zachęt i 
ich absorpcji państwa członkowskie 
powinny dopilnować tego, aby koszty 
jakiegokolwiek środka nie przewyższały 
zakładanych oszczędności.

Or. en

Poprawka 699
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowy organ regulacyjny określa 
ilość energii, jaką zobowiązane strony 
muszą zaoszczędzić z zastosowaniem 
metodologii obliczania optymalnych 
kosztów osiągania efektywności 
energetycznej w poszczególnych sektorach 
gospodarki.
Przy określaniu tych celów państwa 
członkowskie:
a) uwzględniają swoje krajowe cele w 
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zakresie efektywności energetycznej, o 
których mowa w art. 3;
b) ustalają wieloletnie cele pozwalające na 
zachowanie wystarczającej elastyczności i 
przewidywalności dla zobowiązanych 
stron;
c) stosują ten system w odniesieniu do 
wszystkich sektorów.
Cel w zakresie oszczędności energii jest 
wprowadzany stopniowo, a poziom 
początkowy musi być różny dla 
poszczególnych krajów. Ma to na celu 
pełne uwzględnienie wczesnych działań i 
rezultatów osiągniętych do tej pory, w tym 
przyjętych wcześniej środków na rzecz 
efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, aby wszystkie koszty niezbędne do 
osiągnięcia oszczędności energii, mogły 
zostać zwrócone odbiorcom końcowym. 
Podczas wdrażania systemu wspierania 
efektywności energetycznej zgodnie z ust. 
1, państwa członkowskie zapewniają 
przejrzystość i unikają zakłócania 
konkurencji. Do stosowania środków 
ukierunkowanych na osiąganie 
długoterminowych oszczędności można 
zachęcać za pomocą wybieranych przez 
państwa członkowskie czynników o 
wartości dodanej, które nie naruszają 
zasad rynku wewnętrznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne są mechanizmy zwrotu kosztów służące określaniu realnego zobowiązania w 
zakresie efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw dystrybucji energii. Proponuje się 
zastosowanie czynników o wartości dodanej w celu zachęcania rynku i zobowiązanych stron 
do skierowania działań na osiągnięcie długoterminowych oszczędności energii. Taki środek 
pozwoli na otwarcie rynku na nowe i bardziej opłacalne technologie rynkowe.

Poprawka 701
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Wcześniejsze działania każdej ze 
zobowiązanych stron w zakresie  poprawy 
efektywności energetycznej, podejmowane 
od dnia 1 stycznia 2005 r., należy uznać za 
korzystne oraz należy wziąć je pod uwagę.

Or. de

Uzasadnienie

Teraźniejsze lub wcześniejsze działania każdej ze zobowiązanych stron w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej należy uznać za korzystne, tak aby stanowiły one zachętę do 
podejmowania dalszych wysiłków. Zgodnie z pakietem klimatyczno-energetycznym (decyzja nr 
406/2009/WE), który wszedł w życie w czerwcu 2009 r., należy zrealizować cele „20-20-20”. 
Zasadniczym elementem pakietu są cztery uzupełniające się akty ustawodawcze dotyczące
celów, które należy osiągnąć w odniesieniu do roku 2005.

Poprawka 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie określają 
kwalifikujące się sektory i środki, krajowe 
zasady pomiaru i weryfikacji zgodnie z 
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ust. 1b, w tym jakościowe wymogi 
projektowe, a także kwalifikujące się 
podmioty inne niż strony zobowiązane. 
Państwa członkowskie zachowują 
możliwość łączenia tego systemu 
wspierania z mechanizmem handlu, 
stworzonym w oparciu o krajowe potrzeby 
i uwarunkowania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie, które zdecydują się na wprowadzenie systemu wspierania 
efektywności energetycznej, powinny stworzyć ten system zgodnie z ich krajowymi 
uwarunkowaniami, ale w oparciu o wspólne europejskie kryteria. Nie należy wykluczać 
możliwości wprowadzenia na późniejszym etapie mechanizmu handlu.

Poprawka 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do grudnia 2013 r. Komisja 
opracowuje za pośrednictwem aktów 
delegowanych, zgodnie z art. 18, wspólne i 
opłacalne kryteria mierzenia i 
weryfikowania środków w zakresie 
efektywności energetycznej, w tym ich 
potencjału w zakresie oszczędności 
energii, które będą pozwalać na ilościowe 
określenie wysiłków na rzecz efektywności 
energetycznej podejmowanych przez 
zobowiązane strony zgodnie z niniejszym 
artykułem. Krajowe zasady pomiaru i 
weryfikacji, określane przez państwa 
członkowskie, opierają się na tych 
kryteriach.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyniki badań pokazują, że w ramach różnych systemów istniejących w UE odmiennie ocenia 
się korzyści efektywności energetycznej, będące wynikiem stosowania identycznego środka. Z 
tego powodu należy wprowadzić metodologię, dzięki której różne krajowe systemy będą 
tworzone zgodnie z zasadami krajowymi, ale w oparciu o wspólne unijne kryteria pomiaru i 
weryfikacji.

Poprawka 704
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Cele dotyczące oszczędności energii 
należy wdrażać w zróżnicowany sposób w 
oparciu o poszczególne punkty wyjścia 
każdego państwa członkowskiego z 
uwzględnieniem podjętych już działań i 
osiągniętych dotychczas wyników.

Or. it

Poprawka 705
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dążą do tego, 
by unikać tworzenia systemów 
strukturyzujących, w ramach których 
koszty wprowadzania systemów w zakresie 
efektywności energetycznej są 
rozprowadzane na wszystkich odbiorców, 
niezależnie od tego, czy odnieśli oni 
bezpośrednie korzyści z tego tytułu, czy 
nie.

Or. en
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Poprawka 706
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wymagania, o których mowa w art. 6 
ust. 1, nie mają zastosowania do instytucji 
podlegających systemowi handlu 
emisjami.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywy 
2009/29/WE) mogą przepaść zachęty dostępne w ramach systemu handlu emisjami. Aby 
uniknąć aspektów niekorzystnych dla konkurencyjności przedsiębiorstw podlegających 
systemowi handlu emisjami, przedsiębiorstwa te należy zwolnić z wymogów w zakresie
oszczędności.

Poprawka 707
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Powyższy ustęp 1 nie ma zastosowania 
do państwa członkowskiego, które 
przeżywa recesję gospodarczą.

Or. de

Uzasadnienie

Od państwa, którego gospodarka się kurczy, nie można oczekiwać realizacji pożądanych 
inwestycji w pełnym zakresie. Podczas recesji zużycie energii i tak się zmniejsza.

Poprawka 708
Evžen Tošenovský
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, aby koszty oszczędności energii 
mogły zostać odpowiednio zwrócone 
odbiorcom końcowym, a także unikają 
dyskryminacji, subsydiowania skrośnego i 
zakłócania konkurencji.

Or. en

Poprawka 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, aby organy krajowe ustalały 
mechanizmy zwrotu kosztów, które będą 
gwarantować całkowity zwrot kosztów 
poniesionych w związku z przepisami 
niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

System musi także działać w taki sposób, aby nie dyskryminować uczestników rynku i nie 
zakłócać konkurencji. Istnienie mechanizmów zwrotu kosztów w regulowanych sektorach 
rynku powinno być warunkiem wstępnym podczas tworzenia systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, ponieważ odgrywają one ważną rolę w zapewnianiu równych 
szans.

Poprawka 710
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do zapewnienia spełnienia wymogów, o 
których mowa w art. 6 ust. 1, poprzez
oddzielne plany dotyczące zwiększenia 
efektywności oraz odpowiednie środki w 
budownictwie oraz w sektorze transportu i 
przemysłu.

Or. de

Uzasadnienie

Różne sektory dysponują różnym potencjałem gospodarczym w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej. Z tego względu w obrębie różnych sektorów należy indywidualnie 
rozważyć i ocenić zastosowanie odpowiednich środków.

Poprawka 711
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie określają 
zaangażowane strony. Metodę wybraną w 
celu wyrażenia celów w zakresie 
efektywności energetycznej wykorzystuje 
się także do obliczania wyników pod 
względem efektywności energetycznej
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

Or. fr

Uzasadnienie

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique par unité d’activité 
(par exemple par point de PIB). En effet, l’efficacité énergétique ne peut être définie en terme 
de réduction absolue de consommation d’énergie puisqu’il s’agit, par essence, d’un ratio. En 
vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir leur propre objectif 
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d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, dans le cadre de 
l’objectif général proposé à l’article 1.

Poprawka 712
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie obliczają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej najpierw w 
kategoriach zużycia energii końcowej, a 
następnie w kategoriach zużycia energii 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości korzyści 
wynikających z efektywności 
energetycznej wykorzystuje się także do 
obliczania oszczędności zgłaszanych przez 
strony zobowiązane. Zastosowanie mają 
współczynniki konwersji podane w 
załączniku IV.

Or. en

Poprawka 713
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają podane w załączniku 
IV wartości opałowe paliw z 
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uwzględnieniem strat konwersji.

Or. pl

Uzasadnienie

W tabelach podano nie współczynnik konwersji, tylko wartości opałowe po ich uwzględnieniu.

Poprawka 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość uzyskanego potencjału w 
zakresie oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

Or. en

Poprawka 715
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
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kategoriach zużycia energii końcowej lub 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

kategoriach zużycia Mtoe energii 
końcowej lub pierwotnej. Metodę wybraną 
w celu wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane.

Or. en

Poprawka 716
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej i 
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

Or. fr

Poprawka 717
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt. 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 

skreślony
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i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

Or. en

Poprawka 718
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt. 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

skreślony

Or. fr

Poprawka 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
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w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisany jest potencjał w 
zakresie bardziej długotrwałych
oszczędności. Państwa członkowskie 
określają środki ukierunkowane na 
oszczędności krótkoterminowe, a w 
charakterze wytycznych mogą wykorzystać 
pkt 1 załącznika V.

Or. en

Poprawka 720
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą przekraczać
wielkości oszczędności energii wymaganej 
od każdej strony zobowiązanej i 
kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

Or. en

Poprawka 721
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 5% wielkości oszczędności energii 
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wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

Or. en

Poprawka 722
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10% wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust.1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 25% wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust.1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

Or. de

Poprawka 723
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10% wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust.1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 25% wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust.1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
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do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

Or. de

Poprawka 724
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10% wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust.1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 40% wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust.1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na różne sytuacje wyjściowe w poszczególnych państwach członkowskich 
konieczne jest zwiększenie elastyczności. Badania pokazały, że do największych przeszkód 
zalicza się nieświadomość problemu i brak zainteresowania. W tym kontekście chodzi o 
„miękkie” środki, które mogą przyczynić się do znacznie większych oszczędności energii niż 
te zaproponowane przez Komisję, które wynoszą 10%.

Poprawka 725
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie powinny 
obliczać oszczędność energii 
kwalifikującą się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 2 z 
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uwzględnieniem czasu trwania i 
efektywności ekonomicznej środków. 
Środki te powinny zmierzać do osiągnięcia 
długoterminowych oszczędności energii 
oraz opierać się na domyślnych 
wartościach i cyklach życia przyjętych 
przez państwa członkowskie na podstawie 
przejrzystych i wiarygodnych kryteriów. 
Wartości te należy zgłosić Komisji. 
Komisja może wnioskować o ich zmianę, 
jeżeli prawdopodobne jest zakłócanie 
przez nie konkurencji lub gdy są mniej 
restrykcyjne niż domyślne wartości i cykle 
życia określone na szczeblu UE.

Or. fr

Poprawka 726
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Oszczędności w energii pierwotnej, 
które wynikają z przestawienia się na inne 
paliwa i/lub podłączenia do efektywnego 
systemu lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia w przypadku odbiorcy 
końcowego, mogą zostać wliczone do celu 
1,5%. Komisja ustanawia do dnia 1 
stycznia 2014 r., w drodze aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18, 
odpowiednią metodologię.

Or. de

Uzasadnienie

Modyfikacje systemu ogrzewania, łącznie z przestawieniem się na inne paliwa, wykazują duży 
potencjał, jeśli chodzi o oszczędności w energii pierwotnej, i w związku z tym należy je 
uwzględnić w niniejszej dyrektywie. Ten dopisek zapewnia spójność środków, o których mowa 
w art. 6 i 10.
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Poprawka 727
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, aby przynajmniej 40% wielkości 
oszczędności energii wymaganej od każdej 
strony zobowiązanej było wynikiem 
gruntownych renowacji istniejących 
zasobów budowlanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązanie do oszczędzania energii stałoby się doskonałym mechanizmem finansowania 
gruntownych renowacji.

Poprawka 728
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dopilnowują 
tego, aby przynajmniej 40% wielkości 
oszczędności energii wymaganej od każdej 
strony zobowiązanej było wynikiem 
gruntownych renowacji istniejących 
zasobów budowlanych.

Or. en

Uzasadnienie

W ten sposób zobowiązane strony byłyby skłaniane do koncentrowania się na środkach 
długoterminowych, mających większy wpływ, a nie na środkach krótkoterminowych, które 
łatwiej wdrożyć, ale które mają mniejszy wpływ na ograniczanie zużycia energii w 
perspektywie długoterminowej. Ponadto zobowiązanie do oszczędzania energii stałoby się 
doskonałym mechanizmem finansowania gruntownych renowacji.
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Poprawka 729
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby korzyści zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone i 
zweryfikowane zgodnie ze wspólnymi, 
ogólnymi kryteriami pomiarów i 
weryfikacji oraz zasadami krajowymi. 
Wspólne, ogólne kryteria pomiaru i 
weryfikacji (np. kryteria uniemożliwiające 
podwójne zaliczanie i dodatkowo 
gwarantujące oszczędności, kryteria 
określania wartości domyślnych cykli 
życia i szacowanych oszczędności, 
wyjaśnienie tego, co rozumie się przez 
pojęcie metod statystycznych) zostaną 
określone przez Komisję w ramach 
przyszłego aktu.

W przypadku, gdy system zobowiązujący 
do efektywności energetycznej jest 
finansowany za pomocą taryf za energię, 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego powinny odgrywać 
bezpośrednią rolę w określaniu 
technicznych i gospodarczych regulacji 
dotyczących takiego systemu, a także w 
administrowaniu nimi, w razie 
konieczności przy wsparciu stron trzecich.
Tworzą one systemy kontroli, w ramach 
których niezależnej weryfikacji poddaje się 
przynajmniej statystycznie istotną część 
środków poprawy efektywności 
energetycznej wdrożonych przez strony 
zobowiązane.

Or. en
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Poprawka 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one 
autoryzowane niezależne systemy 
pomiarów i weryfikacji, w ramach których 
niezależnej weryfikacji poddaje się 
przynajmniej statystycznie istotną część 
środków poprawy efektywności 
energetycznej wdrożonych przez strony 
zobowiązane. Weryfikacja musi być 
dokonywana co dwa lata. Jeśli w 
rezultacie dokonania niezależnych 
pomiarów i weryfikacji wykryje się 
niedające się zweryfikować i 
nieudokumentowane oszczędności, nie 
mogą one być zaliczane na poczet 
realizacji celu 20%.

Or. en

Poprawka 731
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.
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wdrożonych przez strony zobowiązane. Weryfikacja musi być dokonywana co dwa 
lata przez niezależnego audytora.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest dopilnowanie tego, aby udokumentowane oszczędności mogły zostać 
zweryfikowane, co pozwoli na utrzymanie postępu w realizacji celu 20% w 2020 r.

Poprawka 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one niezależne 
systemy pomiaru, kontroli i weryfikacji, w 
ramach których niezależnej weryfikacji 
poddaje się przynajmniej statystycznie 
istotną i reprezentatywną próbę środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwa weryfikacja ilości zaoszczędzonej energii jest kluczowa, aby dopilnować tego, by 
zawierano z konsumentami uczciwe transakcje, oraz aby zagwarantować, że przewidywane 
oszczędności są rzeczywiście osiągane. Celem systemu jest dopilnowanie tego, by 
oszczędności przypisywane każdemu typowi środka (ex ante) były odpowiednie i oparte na 
rzeczywistych zachowaniach konsumentów, oraz tego, by prowadzono monitoring (ex post) 
prób środków wraz z niezależną weryfikacją. Kontrole te są szczególnie istotne w przypadku 
środków, których skutki są zależne od zachowania konsumentów, np. urządzenia, żarówki lub 
własnoręcznie wykonana izolacja strychu.

Poprawka 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.
Państwa członkowskie dopilnowują tego, 
aby koszty oszczędności energii mogły 
zostać zwrócone odbiorcom końcowym. 
Podczas wdrażania systemu 
zobowiązującego do oszczędzania energii 
zgodnie z ust. 1., państwa członkowskie 
zapobiegają dyskryminacji, 
subsydiowaniu skrośnemu i zakłócaniu 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 734
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one niezależne 
systemy pomiaru, kontroli i weryfikacji, w 
ramach których niezależnej weryfikacji 
poddaje się przynajmniej statystycznie 
istotną i reprezentatywną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.
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Or. en

Uzasadnienie

Właściwa weryfikacja ilości zaoszczędzonej energii pozwala dopilnować tego, by z 
konsumentami zawierano uczciwe transakcje oraz by zagwarantować pewność co do tego, że 
przewidywane oszczędności są rzeczywiście osiągane. Celem systemu jest dopilnowanie tego, 
by oszczędności przypisywane każdemu typowi środka (ex ante) były odpowiednie i oparte na 
rzeczywistych zachowaniach konsumentów, oraz tego, by prowadzono monitoring (ex post) 
prób środków wraz z niezależną weryfikacją. Jest to istotne w przypadku środków, których 
skutki są zależne od zachowania konsumentów, np. żarówki lub własnoręcznie wykonana 
izolacja strychu.

Poprawka 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby osiągnięty potencjał w zakresie 
oszczędności energii zgłaszany przez 
strony zobowiązane został obliczony i
zweryfikowany zgodnie ze wspólnymi, 
ogólnymi kryteriami pomiarów i 
weryfikacji oraz szczególnymi zasadami 
krajowymi.

Or. en

Poprawka 736
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 

4. Państwa członkowskie tworzą systemy 
kontroli, pomiarów i weryfikacji, w 
ramach których niezależnej weryfikacji 
poddaje się przynajmniej statystycznie 
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kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

istotną część środków poprawy 
efektywności energetycznej wdrożonych 
przez strony zobowiązane.

Or. fr

Poprawka 737
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt. 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt. 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną – przy czym 
wynoszącą maksymalnie 0,5% – część 
środków poprawy efektywności 
energetycznej wdrożonych przez strony 
zobowiązane.

Or. de

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby biurokracja nie obciążała i tak już napiętych budżetów publicznych.

Poprawka 738
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 

4. Państwa członkowskie: dopilnowują, 
aby oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
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kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

kontroli, w ramach których weryfikacji –
przeprowadzonej w sposób niezależny i 
opłacalny – poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

Or. ro

Poprawka 739
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują tego, 
aby koszty oszczędności energii mogły 
zostać zwrócone odbiorcom końcowym. 
Podczas wdrażania systemu 
zobowiązującego do oszczędzania energii 
zgodnie z ust. 1., państwa członkowskie 
zapobiegają dyskryminacji, 
subsydiowaniu skrośnemu i zakłócaniu 
konkurencji.

Or. en

Poprawka 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu zobowiązującego do 
efektywności energetycznej państwa 
członkowskie mogą:

5. W ramach systemu zobowiązującego do 
oszczędności energii państwa 
członkowskie mogą:

Or. en
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Poprawka 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych;

a) mając na uwadze to, że państwa 
członkowskie określiły koncepcję 
odbiorców wrażliwych zgodnie z art. 3 ust. 
7 dyrektywy 2009/72/WE, dopilnowują 
one tego, aby część środków w zakresie 
efektywności energetycznej była 
ukierunkowana na tę grupę;

Or. en

Uzasadnienie

Dopilnowanie tego, aby część środków w zakresie efektywności energetycznej była 
ukierunkowana na osoby cierpiące z powodu ubóstwa energetycznego, powinno raczej być 
wymogiem, a nie opcją.

Poprawka 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych;

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych, jednocześnie 
zwiększając stopień wdrożenia programów 
działania obejmujących podejście 
wieloetapowe (audyt energetyczny, 
doradztwo energetyczne, doradztwo 
finansowe, roboty budowlane, 
monitorowanie skuteczności robót 
budowlanych);
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Or. en

Poprawka 743
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych;

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym 
przez właścicieli lub grupy inwestorów 
wynajmujących posiadaną nieruchomość
bądź w mieszkaniach socjalnych;

Or. en

Poprawka 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do wdrożenia 
środków w gospodarstwach domowych 
dotkniętych ubóstwem energetycznym lub 
w mieszkaniach socjalnych;

a) włączać do nakładanych przez siebie 
obowiązków oszczędności wymogi 
uwzględniające aspekt społeczny, w tym 
poprzez zobowiązanie do priorytetowego 
wdrożenia środków w gospodarstwach 
domowych dotkniętych ubóstwem 
energetycznym lub w mieszkaniach 
socjalnych;

Or. en

Poprawka 745
Bernd Lange
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
takim przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

skreślona

Or. de

Poprawka 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
takim przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie, pod 
warunkiem, że mają one charakter 
uzupełniający dla dotychczasowych 
scenariuszy postępowania; w takim 
przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

Or. en
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Poprawka 747
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
takim przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
takim przypadku państwa członkowskie 
dopilnowują tego, aby istniał proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

Or. en

Poprawka 748
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
takim przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez akredytowanych 
dostawców usług energetycznych lub inne 
akredytowane strony trzecie; w takim 
przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

Or. en
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Poprawka 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, o ile mogą one zostać 
udokumentowane i zweryfikowane oraz o 
ile nie wydłużają cyklu życia oszczędności.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę cykl życia oszczędności, to państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
decydowania o tym, jaka część oszczędności energii może zostać przekazana/zaliczona. Jest to 
ważne po to, by zapewnić rozwój systemu i utrzymać konkurencję pod względem poziomów 
cen oszczędności energii.

Poprawka 750
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwolić stronom zobowiązanym na
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, o ile mogą one zostać 
udokumentowane i zweryfikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość decydowania na szczeblu krajowym o tym, 
jaka część oszczędności energii może zostać przekazana/zaliczona. Jest to ważne dlatego, 
ponieważ państwa członkowskie powinny brać pod uwagę cykl życia oszczędności w ramach 
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takich systemów zaliczania. Zaliczanie ma podstawowe znaczenie dla tego, by zapewnić 
rozwój systemu i utrzymać konkurencję pod względem poziomów cen oszczędności energii.

Poprawka 751
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku na poczet ostatecznego celu w 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędności energii powinny być zaliczane przez cały okres, ponieważ jest to jedyna 
zachęta, gwarantująca wysoki poziom inwestycji.

Poprawka 752
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
przeliczanie oszczędności osiągniętych w 
danym roku na cały okres.

Or. de

Poprawka 753
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie korzyści wynikających z 
efektywności energetycznej osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

Or. en

Poprawka 754
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z trzech 
poprzednich lub trzech następnych lat.

Or. en


