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Poprawka 755
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat oszczędności energii 
osiągniętych przez każdą stronę 
zobowiązaną oraz dane dotyczące 
rocznych tendencji w zakresie 
oszczędności energii w ramach systemu. 
Do celów publikowania i weryfikacji 
informacji na temat osiągniętych 
oszczędności energii państwa 
członkowskie nakładają na zobowiązane 
strony wymóg przedkładania im co 
najmniej następujących danych:

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat oszczędności energii 
osiągniętych przez każdą stronę 
zobowiązaną oraz dane dotyczące 
rocznych tendencji w zakresie 
oszczędności energii w ramach systemu, 
przy czym konieczne jest zapewnienie 
integralności i poufności danych 
prywatnych lub szczególnie chronionych 
informacji handlowych. Do celów 
publikowania i weryfikacji informacji na 
temat osiągniętych oszczędności energii 
państwa członkowskie nakładają na 
zobowiązane strony wymóg przedkładania 
im co najmniej następujących danych:

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapewnić poufność danych.

Poprawka 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat oszczędności energii 
osiągniętych przez każdą stronę 
zobowiązaną oraz dane dotyczące 

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat możliwych 
oszczędności energii osiągniętych przez 
każdą stronę zobowiązaną oraz dane 
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rocznych tendencji w zakresie 
oszczędności energii w ramach systemu. 
Do celów publikowania i weryfikacji 
informacji na temat osiągniętych 
oszczędności energii państwa 
członkowskie nakładają na zobowiązane 
strony wymóg przedkładania im co 
najmniej następujących danych:

dotyczące rocznych tendencji w zakresie 
poprawy efektywności energetycznej w 
ramach systemu. Do celów publikowania i 
weryfikacji informacji na temat środków 
wprowadzonych na rzecz zwiększenia 
efektywności energetycznej, włączając w 
to możliwości w zakresie oszczędności 
energii, państwa członkowskie nakładają 
na zobowiązane strony wymóg 
przedkładania im odpowiednich danych.

Or. en

Poprawka 757
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat oszczędności energii 
osiągniętych przez każdą stronę 
zobowiązaną oraz dane dotyczące 
rocznych tendencji w zakresie 
oszczędności energii w ramach systemu. 
Do celów publikowania i weryfikacji 
informacji na temat osiągniętych 
oszczędności energii państwa 
członkowskie nakładają na zobowiązane 
strony wymóg przedkładania im co 
najmniej następujących danych:

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat korzyści wynikających 
z efektywności energetycznej osiągniętych
przez każdą stronę zobowiązaną oraz dane 
dotyczące rocznych tendencji w zakresie 
korzyści wynikających z efektywności 
energetycznej w ramach systemu. Do 
celów publikowania i weryfikacji 
informacji na temat osiągniętych korzyści 
wynikających z efektywności 
energetycznej państwa członkowskie
nakładają na zobowiązane strony wymóg 
przedkładania im co najmniej 
następujących danych:

Or. en

Poprawka 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

6. Państwa członkowskie publikują 
informacje na temat oszczędności energii 
osiągniętych przez każdą stronę 
zobowiązaną oraz dane dotyczące 
rocznych tendencji w zakresie 
oszczędności energii w ramach systemu. 
Do celów publikowania i weryfikacji 
informacji na temat osiągniętych 
oszczędności energii państwa 
członkowskie nakładają na zobowiązane 
strony wymóg przedkładania im co 
najmniej następujących danych:

6. Raz do roku państwa członkowskie 
publikują wyniki oszczędności energii 
osiągniętych przez każdą stronę 
zobowiązaną, informacje na temat ich 
kosztów oraz dane dotyczące rocznych 
tendencji w zakresie oszczędności energii 
w ramach systemu. Do celów 
publikowania i weryfikacji informacji na 
temat osiągniętych oszczędności energii 
państwa członkowskie nakładają na 
zobowiązane strony wymóg przedkładania 
im co najmniej następujących danych:

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki publikowaniu raz w roku wyników osiągniętych oszczędności energii oraz 
poniesionych kosztów społeczeństwo i władze mogą monitorować i śledzić postępy, a rynek 
będzie rozwijać się w kierunku obniżenia kosztów i większej opłacalności.

Poprawka 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osiągnięte oszczędności energii; skreślona

Or. en

Poprawka 760
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osiągnięte oszczędności energii; a) osiągnięte korzyści wynikające z 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 761
Giles Chichester

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zagregowane informacje statystyczne 
dotyczące ich odbiorców końcowych 
(wskazujące zmiany w stosunku do 
uprzednio przedłożonych informacji); 
oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 762
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zagregowane informacje statystyczne 
dotyczące ich odbiorców końcowych 
(wskazujące zmiany w stosunku do 
uprzednio przedłożonych informacji); 
oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zagregowane informacje statystyczne 
dotyczące ich odbiorców końcowych 
(wskazujące zmiany w stosunku do 
uprzednio przedłożonych informacji); 
oraz

skreślona

Or. en

Poprawka 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez odbiorców końcowych, w 
tym, w odpowiednich przypadkach, profili 
obciążenia, segmentacji klientów oraz 
lokalizacji klientów, przy czym musi 
zostać zachowana wiarygodność i 
ochrona prywatnych lub poufnych 
informacji handlowych zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem Unii 
Europejskiej.

skreślona

Or. en

Poprawka 765
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez odbiorców końcowych, w 
tym, w odpowiednich przypadkach, profili 
obciążenia, segmentacji klientów oraz 
lokalizacji klientów, przy czym musi 
zostać zachowana wiarygodność i 
ochrona prywatnych lub poufnych 
informacji handlowych zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem Unii 
Europejskiej.

skreślona

Or. en

Poprawka 766
András Gyürk

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez odbiorców końcowych, w 
tym, w odpowiednich przypadkach, profili 
obciążenia, segmentacji klientów oraz 
lokalizacji klientów, przy czym musi 
zostać zachowana wiarygodność i 
ochrona prywatnych lub poufnych 
informacji handlowych zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem Unii 
Europejskiej.

skreślona

Or. en

Poprawka 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez odbiorców końcowych, w 
tym, w odpowiednich przypadkach, profili 
obciążenia, segmentacji klientów oraz 
lokalizacji klientów, przy czym musi 
zostać zachowana wiarygodność i ochrona 
prywatnych lub poufnych informacji 
handlowych zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem Unii Europejskiej.

c) bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez odbiorców końcowych w 
sektorze zarówno publicznym, jak i 
prywatnym, w tym, w odpowiednich 
przypadkach, profili obciążenia, 
segmentacji klientów zgodnie z 
kategoriami określonymi w programach 
współpracy Komisji z władzami lokalnymi
oraz lokalizacji klientów, przy czym musi 
zostać zachowana wiarygodność i ochrona 
prywatnych lub poufnych informacji 
handlowych zgodnie z obowiązującym 
prawodawstwem Unii Europejskiej.

Or. es

Poprawka 768
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) koszty obciążające klientów, przy czym 
należy zapewnić integralność i poufność
danych prywatnych lub szczególnie 
chronionych informacji handlowych
zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawne monitorowanie kosztów obciążających odbiorców jest niezbędne, ponieważ 
wszystkimi lub większością kosztów systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej 
prawdopodobnie zostaną obciążeni odbiorcy, w tym gospodarstwa domowe.
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Poprawka 769
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Wykorzystując informacje wymienione 
w art. 6 ust. 6, krajowe organy 
regulacyjne publikują roczne 
sprawozdania na temat tego, czy systemy 
zobowiązujące do efektywności 
energetycznej spełniają swój cel jak 
najmniejszym kosztem dla odbiorców. 
Krajowe organy regulacyjne zlecają 
ponadto regularne przeprowadzanie 
niezależnych analiz wpływu systemu na 
opłaty za energię i ubóstwo energetyczne
oraz analiz oszczędności energii 
uzyskanych dzięki systemowi w celu 
zapewnienia jak najwyższej opłacalności. 
Państwa członkowskie zobowiązane są do 
uwzględnienia tego wpływu i 
skorygowania systemu.

Or. en

Poprawka 770
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia usług energetycznych oraz 
innych środków poprawy efektywności 
energetycznej, lub utrudnić rozwój rynku 
usług energetycznych i innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, w 
tym od zamykania dostępu do rynku dla 

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia usług energetycznych oraz 
innych środków poprawy efektywności 
energetycznej, lub utrudnić rozwój rynku 
usług energetycznych i innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, w 
tym od zamykania dostępu do rynku dla 



AM\883622PL.doc 11/110 PE475.954

PL

konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej.

konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej, zwłaszcza poprzez 
ustanawianie jasnych, przejrzystych i 
otwartych partnerstw pomiędzy 
dystrybutorami energii lub dostawcami i 
instalatorami usług energetycznych w 
celu optymalizacji celów dotyczących 
oszczędności energii wśród odbiorców 
końcowych.

Or. fr

Poprawka 771
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia usług energetycznych oraz 
innych środków poprawy efektywności 
energetycznej, lub utrudnić rozwój rynku 
usług energetycznych i innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, w 
tym od zamykania dostępu do rynku dla 
konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej.

7. Bez uszczerbku dla obowiązujących 
przepisów prawa konkurencji państwa 
członkowskie dopilnowują, aby podmioty 
działające na rynku powstrzymały się od 
wszelkich działań, które mogłyby stworzyć 
bariery dla popytu i świadczenia usług 
energetycznych oraz innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, lub 
utrudnić rozwój rynku usług 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym od 
zamykania dostępu do rynku dla 
konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wykluczyć sprzeczności z unijnym prawem konkurencji.
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Poprawka 772
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia usług energetycznych oraz 
innych środków poprawy efektywności 
energetycznej, lub utrudnić rozwój rynku 
usług energetycznych i innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, w 
tym od zamykania dostępu do rynku dla 
konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej.

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia usług energetycznych oraz 
innych środków zwiększania oszczędności 
energii, lub utrudnić rozwój rynku usług 
energetycznych i innych środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym od 
zamykania dostępu do rynku dla 
konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej.

Or. en

Poprawka 773
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizują to przez:
a) poszanowanie całkowitej niezależności 
między dystrybutorem energii a dostawcą 
usług energetycznych;
b) wdrożenie jasnych, przejrzystych i 
otwartych partnerstw między 
dystrybutorami energii a dostawcami 
usług energetycznych w celu optymalizacji 
skutków zobowiązania do oszczędzania 
energii w stosunku do odbiorców 
końcowych.

Or. en



AM\883622PL.doc 13/110 PE475.954

PL

Poprawka 774
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie zapewniają 
osiągnięcie celów dotyczących 
efektywności energetycznej za 
pośrednictwem zachęt mających na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej 
prywatnych lokali mieszkalnych , w 
postaci „ekopożyczek”, tj. dostępu do 10-
letnich nieoprocentowanych pożyczek w 
maksymalnej wysokości 30 000 euro dla 
każdego beneficjenta, który wykaże, że 
podjął co najmniej dwa z następujących 
działań: zwiększenie efektywności 
energetycznej dachów i podłóg, ścian lub 
okien zewnętrznych, drzwi zewnętrznych i 
osłon przeciwsłonecznych, wymiana 
urządzeń i systemów do ogrzewania 
pomieszczeń lub wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej, montaż urządzeń i systemów do 
ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych lub równoważnych, montaż 
urządzeń i systemów do wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej ze źródeł 
odnawialnych lub równoważnych.

Or. it

Poprawka 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie przyczyniają 
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się, między innymi poprzez odpowiednie 
finansowanie programów szkoleniowych, 
do dopilnowania, by prawa do informacji i 
konsultacji wyraźnie obejmowały 
efektywność energetyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1., 
“worker participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, 
experience and commitment results cannot be achieved.” Training programmes for social 
partners in social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European 
commission, should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and 
consultation rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency 
measures and their implication.

Poprawka 776
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this market. By imposing a target on the obligated energy 
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companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Poprawka 777
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez wyznaczenie celu dla zobowiązanych przedsiębiorstw energetycznych, niezależnie od 
ich wielkości, można uniknąć sytuacji, w której niektórzy odbiorcy nie przyczyniają się do 
zmniejszenia zużycia energii. Przedsiębiorstwa, które nie chcą ponosić odpowiedzialności za 
realizację swoich zobowiązań w zakresie oszczędności energii, powinny być w stanie 
powierzyć te zadania innym przedsiębiorstwom lub przyłączyć się do ośrodków oszczędności 
energii.

Poprawka 778
Paul Rübig
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie wyłączają z 
zakresu stosowania małych dystrybutorów 
energii oraz małe przedsiębiorstwa
prowadzące detaliczną sprzedaż energii, 
mianowicie takie, które dystrybuują lub 
sprzedają mniej niż równowartość 220
GWh energii rocznie lub mają mniej niż
15 000 klientów. Jeśli próg sprzedaży 
energii lub liczby klientów zostanie 
przekroczony w ciągu dwóch lat, daną 
firmę traktuje się jako stronę zobowiązaną 
w kolejnym, trzecim roku. Do progów tych 
nie wlicza się energii wyprodukowanej na 
własne potrzeby. Energii wyprodukowanej 
na własne potrzeby, sprzedaży i dostaw 
realizowanych w ramach sieci 
przemysłowych, a także wykorzystania 
końcowego odzyskanych produktów 
energetycznych nie wlicza się do tych 
progów.

Or. en

Uzasadnienie

Ilość energii sprzedanej w przeliczeniu na klienta oraz wielkość przedsiębiorstw mogą się 
różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Mali dystrybutorzy energii i małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii są zwolnione w celu uniknięcia
obciążeń administracyjnych. Liczba klientów jest lepszym wskaźnikiem rzeczywistego udziału 
danego przedsiębiorstwa w rynku energii niż wielkość rocznego obrotu i dlatego została 
wybrana jako wartość progowa. Dodatkowo, przedsiębiorstwa znajdujące się blisko progu
należy monitorować w dwuletnich ramach czasowych.

Poprawka 779
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu stosowania obowiązku 
świadczenia usług energetycznych małych 
dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość 75 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 10 osób, lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 000 000 EUR, pod 
warunkiem że takie zwolnienie nie 
prowadzi do zakłócenia konkurencji oraz 
że przedsięwzięte zostaną alternatywne 
środki oszczędności energii. Niniejsze 
dyrektywa nie obejmuje energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby ani 
sektorów podlegających już dyrektywie w 
sprawie handlu emisjami.

Or. de

Uzasadnienie

Cele UE są niezwykle ambitne. W związku z tym nie powinny obowiązywać w tym kontekście 
żadne ogólne wyjątki: każdy dostawca energii musi wnieść wkład w poprawę produktywności 
energetycznej lub w osiągnięcie oszczędności energii. Niemniej jednak zawsze możliwe jest 
zastosowanie innych środków niż te zaproponowane przez Komisję. Również w tym kontekście 
wymagana jest elastyczność.

Poprawka 780
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 

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

przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają ilość energii 
mieszczącą się poniżej progu ustalonego 
przez państwa członkowskie. Do progów 
tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby.

Or. fr

Uzasadnienie

Progi sprzedaży energii nie mogą stosować się w identyczny sposób do poszczególnych 
producentów energii. Ponadto to do państw członkowskich powinno należeć określenie stron 
zobowiązanych, a zatem także w stosownych przypadkach ustalenie progów stosowania 
odstępstw.

Poprawka 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu stosowania małych dystrybutorów 
energii oraz małe przedsiębiorstwa 
prowadzące detaliczną sprzedaż energii,
uwzględniając specyficzną sytuację na 
krajowym rynku energii.

Or. en

Poprawka 782
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość 75 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 10 osób, mają mniej 
niż 500 odbiorców końcowych lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 000 000 EUR. Do 
progów tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby i 
odzyskanych produktów energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączenia niewielkich dystrybutorów energii 
i firm sprzedających energię bardzo małej liczbie odbiorców końcowych. Odzyskiwanie 
energii należy promować, a nie zniechęcać do niego poprzez wprowadzanie surowych 
zobowiązań.

Poprawka 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie mogą zwolnić z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość 75 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 10 osób, lub których 

8. W przypadku ustanowienia 
równoważnych środków państwa 
członkowskie mogą wyłączyć z zakresu 
stosowania niniejszego artykułu małych 
dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
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obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 000 000 EUR. Do 
progów tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby.

równowartość 75 GWh energii rocznie, 
zatrudniają mniej niż 10 osób, lub których 
obrót roczny bądź roczna suma bilansowa 
nie przekraczają 2 000 000 EUR. Do 
progów tych nie wlicza się energii 
wyprodukowanej na własne potrzeby.

Or. en

Uzasadnienie

System musi działać w taki sposób, aby nie dyskryminować uczestników rynku i nie zakłócać 
konkurencji.

Poprawka 784
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

System musi działać w taki sposób, aby nie dyskryminować uczestników rynku i nie zakłócać 
konkurencji.

Poprawka 785
Robert Goebbels
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

8. Państwa członkowskie mogą wyłączyć z 
zakresu stosowania niniejszego artykułu 
małych dystrybutorów energii oraz małe 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, mianowicie takie, które 
dystrybuują lub sprzedają mniej niż 
równowartość 130 GWh energii rocznie, 
lub zatrudniają mniej niż 10 osób, lub 
których obrót roczny bądź roczna suma 
bilansowa nie przekraczają 2 000 000 
EUR. Do progów tych nie wlicza się 
energii wyprodukowanej na własne 
potrzeby.

Or. de

Uzasadnienie

Zużycie energii równe 75 GWh jest zbyt niskie. 130 GWh jest wartością graniczną, która 
wyklucza mniejsze zakłady.

Poprawka 786
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Państwa członkowskie mogą odstąpić 
od stosowania niniejszego artykułu do 
źródeł energii, które nie stanowią ponad 
5 % całkowitego rocznego zużycia energii 
pierwotnej w przypadku każdej kategorii 
użytkowania.

Or. it
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Uzasadnienie

Podobnie jak małym przedsiębiorstwom, państwom członkowskim należy umożliwić 
wyłączenie wszelkich źródeł energii, które stanowią mniej niż 5 % rocznego zużycia energii 
pierwotnej w przypadku każdej kategorii użytkowania, z zakresu stosowania obowiązków 
dotyczących oszczędzania energii wyznaczonych w art. 6 wnioskowanej dyrektywy, tak aby 
obowiązki w zakresie efektywności energetycznej nie mogły służyć do eliminowania z rynku 
niektórych produktów energetycznych, co stałoby w sprzeczności z zasadą dywersyfikacji 
źródeł energii.

Poprawka 787
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których 
mowa w art. 9, oraz wykazując w jaki 
sposób zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.
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Or. en

Poprawka 788
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których 
mowa w art. 9, oraz wykazując w jaki 
sposób zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Już teraz można wprowadzać systemy zgodnie z dyrektywą w sprawie usług energetycznych, 
ale nie zapewniło to postępów w realizacji celu w postaci 20-procentowego zwiększenia 
efektywności energetycznej. Nie ma zatem powodu, by zakładać, że zapisanie tej możliwości w 
dyrektywie przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne 
otrzymały ważną rolę w nowej dyrektywie. Jeżeli artykuł 9 zostanie zachowany, istotne jest, 
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aby państwa członkowskie nie przypisywały sobie zasług za wyniki istniejących inicjatyw.

Poprawka 789
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których 
mowa w art. 9, oraz wykazując w jaki 
sposób zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawa efektywności energetycznej powinna odbywać się na szczeblu lokalnym i nie 
powinien na nią wpływać handel certyfikatami.
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Poprawka 790
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których 
mowa w art. 9, oraz wykazując w jaki 
sposób zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Opcja ta jest już częścią istniejącej dyrektywy w sprawie usług energetycznych, która nie 
przyniosła oczekiwanych rezultatów i nie zapewniła postępów w kierunku osiągnięcia celu w 
postaci 20-procentowego zwiększenia oszczędności energii. W związku z tym nie ma powodów 
uważać, aby uwzględnienie tego rodzaju możliwości w dyrektywie przyczyniało się do 
osiągnięcia celu w postaci 20-procentowego obniżenia zużycia energii. Jeżeli artykuł 9 
zostanie zachowany, istotne jest, aby państwa członkowskie nie przypisywały sobie zasług za 
istniejące inicjatywy. Państwa członkowskie powinny zatem udokumentować, że inicjatywy 
prowadzą do dodatkowych oszczędności energii odpowiadających co najmniej 1,5%.
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Poprawka 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach alternatywy w stosunku do ust. 
1 państwa członkowskie mogą zdecydować 
się na podjęcie innych równie ambitnych, 
dodatkowych środków w celu uzyskania 
oszczędności energii wśród odbiorców 
końcowych. Roczna ilość energii 
oszczędzonej dzięki temu podejściu jest 
ściśle równa ilości oszczędzonej energii 
wskazanej w ust. 1 i podlega niezależnym 
pomiarom, kontroli i weryfikacji. Do tych 
środków nie można zaliczać wczesnych 
działań.

Or. en

Poprawka 792
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach alternatywy w stosunku do ust. 
1 państwa członkowskie mogą zdecydować 
się na podjęcie innych środków w celu 
uzyskania korzyści wynikających z 
efektywności energetycznej wśród 
odbiorców końcowych. Roczny poziom 
korzyści wynikających z efektywności 
energetycznej osiągniętych dzięki temu 
podejściu jest równy korzyściom 
wynikającym z efektywności energetycznej 
wskazanym w ust. 1.

Or. en
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Poprawka 793
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach alternatywy w stosunku do ust. 
1 państwa członkowskie mogą zdecydować 
się na podjęcie innych środków w celu 
uzyskania oszczędności energii. Roczna 
ilość energii oszczędzonej dzięki temu 
podejściu będzie liczona jako 
przyczyniająca się do osiągnięcia 
ostatecznego celu w 2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę różne punkty wyjścia i wyzwania, państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość w elastyczny sposób opracować najbardziej odpowiedni zestaw środków 
dostosowanych do lokalnych realiów.

Poprawka 794
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. de
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Poprawka 795
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 796
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W ramach alternatywy w stosunku do ust. 
1 państwa członkowskie mogą zdecydować 
się na podjęcie alternatywnych lub 
uzupełniających środków w celu 
wdrożenia środków efektywności 
energetycznej wśród odbiorców 
końcowych. Roczny potencjał środków 
efektywności energetycznej w zakresie 
oszczędności energii osiągniętych dzięki 
temu podejściu jest równy ilości 
oszczędzonej energii wskazanej w ust. 1.

Or. en

Poprawka 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję 
w ramach krajowego planu efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 19 
ust. 2 niniejszej dyrektywy, o 
alternatywnych lub uzupełniających 
środkach, które planują przyjąć, opisując 
między innymi zasady dotyczące 
nakładania kar, o których mowa w art. 9, 
oraz wykazując, w jaki sposób zamierzają 
zastosować środki efektywności 
energetycznej o wymaganym i 
sprawdzonym potencjale w zakresie 
oszczędności energii.
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środków.

Or. en

Poprawka 799
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których 
mowa w art. 9, oraz wykazując, w jaki 
sposób zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia. 
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej dwa lata po opublikowaniu 
niniejszej dyrektywy w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, wykazując, w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
zasugerować zmiany tych środków w 
terminie 3 miesięcy od powiadomienia. W 
takich przypadkach państwa członkowskie 
uwzględniają te zalecenia lub zmiany.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie potrzebują więcej elastyczności i czasu, aby przedsięwziąć 
odpowiednie dodatkowe środki. Poza tym należy skupić się na zachętach, a nie na karach.

Poprawka 800
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia.
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
zasugerować zmiany w terminie 3 miesięcy 
od powiadomienia, a państwa 
członkowskie uwzględniają sugestie 
Komisji przy wdrażaniu alternatywnych 
środków.

Or. ro

Poprawka 801
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując, w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia. 
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując, w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
zasugerować zmiany w terminie 3 miesięcy 
od powiadomienia. Komisja musi 
uzgodnić te zmiany z państwami 
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zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

członkowskimi.

Or. de

Uzasadnienie

Celem przedmiotowej dyrektywy jest osiągnięcie celu wyznaczonego na posiedzeniu szefów 
państw lub rządów w marcu 2007 r., polegającego na zwiększeniu efektywności energetycznej 
o 20%. W tym celu państwom członkowskim należy przyznać odpowiednią elastyczność, jeśli 
chodzi o poszczególne środki. Komisji nie wolno zatem całościowo odrzucać środków 
alternatywnych.

Poprawka 802
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia. 
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
zasugerować zmiany w terminie 3 miesięcy 
od powiadomienia. Państwa członkowskie 
wezmą te sugestie i zmiany pod uwagę.

Or. en
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Poprawka 803
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia. 
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymaganą 
efektywność. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. Państwa członkowskie 
wezmą te sugestie i zmiany pod uwagę.

Or. en

Poprawka 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
zasugerować zmiany w terminie 3 miesięcy 
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w terminie 3 miesięcy od powiadomienia.
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

od powiadomienia. Państwa członkowskie 
wezmą te sugestie i zmiany pod uwagę.

Or. en

Poprawka 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
nie później niż w ciągu dwóch lat od 
przyjęcia niniejszej dyrektywy, o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii.

Or. fi

Uzasadnienie

Należy dać państwom członkowskim stosowny czas na zaprojektowanie środków 
alternatywnych.
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Poprawka 806
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Państwa członkowskie przedstawiają 
alternatywne środki, które planują przyjąć, 
opisując między innymi zasady dotyczące 
nakładania kar, o których mowa w art. 9, 
oraz wykazując w odniesieniu do każdego 
środka, w jaki sposób zamierzają uzyskać 
wymagane oszczędności energii.

Or. en

Poprawka 807
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane
oszczędności energii. Komisja może 
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odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia.
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

zasugerować zmiany w terminie 3 miesięcy 
od powiadomienia. Państwa członkowskie 
wezmą te sugestie i zmiany pod uwagę.

Or. en

Poprawka 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwom członkowskim należy umożliwić wdrażanie 
alternatywnych środków wiążących się z porównywalnym wysiłkiem z ich strony, nie 
pozwalając przy tym Komisji na wyrażanie sprzeciwu.
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Poprawka 809
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować 
zmiany w terminie 3 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
alternatywne podejście nie jest stosowane 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożony lub 
zmieniony projekt przedmiotowych 
środków.

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o 
alternatywnych środkach, które planują 
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 
w art. 9, oraz pokazując, w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane 
oszczędności energii.

Or. en

Poprawka 810
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te mogą obejmować między 
innymi:
a) bez uszczerbku dla dyrektywy 
2009/29/WE indywidualne cele w zakresie 
efektywności energetycznej dla odbiorców 
wyznaczane na podstawie wyników 
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audytów energetycznych;
b) tworzenie, wspieranie i promowanie 
przedsiębiorstw usług energetycznych 
(ESCO) oraz, jeżeli państwa członkowskie 
się na to zdecydują, wyznaczanie celów z 
zakresu wydajności dla ESCO;
c) środki na rzecz poprawy zarządzania 
podażą i popytem;
d) poprawę efektywności energetycznej 
budynków, w tym obiektów użyteczności 
publicznej;
e) kampanie na rzecz zmiany zachowań 
odbiorców, zachęcające ich do bardziej 
efektywnego wykorzystywania energii;
f) struktury taryfowe promujące 
efektywność energetyczną;
g) dobrowolne umowy między odbiorcami, 
przedsiębiorstwami usług energetycznych, 
instytucjami finansowymi i 
ubezpieczeniowymi lub instytucjami 
lokalnymi, które będą stymulowały 
współpracę w zakresie programów 
efektywności energetycznej i wzmacniały 
rynek usług energetycznych dzięki 
wspólnemu i dobrowolnemu 
zaangażowaniu wszystkich podmiotów.

Or. en

Poprawka 811
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewnią kontrolę 
tych środków co najmniej raz na dwa lata 
oraz, zgodnie z wymogami 
sprawozdawczości określonymi w art. 19 
niniejszej dyrektywy, będą informować 
Komisję, w jaki sposób środki te przełożą 
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się na równoważne oszczędności, 
przyczyniając się do osiągnięcia celu 
określonego w ust. 1.

Or. en

Poprawka 812
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli przeprowadzane co dwa lata 
kontrole wykażą, że alternatywne środki 
ustanowione na mocy niniejszego 
artykułu są dalekie od zapewnienia 
wymaganego poziomu oszczędności, 
Komisja może zaproponować nowe środki, 
które pomogą państwu członkowskiemu w 
osiągnięciu tych oszczędności, obejmujące 
w razie potrzeby system zobowiązujący do 
efektywności energetycznej określony w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 813
Claude Turmes

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. Do dnia 1 stycznia 2013 r. Komisja 
ustanowi, w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, zharmonizowaną 
metodologię zgodną z minimalnymi 
wymaganiami określonymi w załączniku 
Vb w odniesieniu do modelu kalkulacji na 
potrzeby pomiaru, monitorowania i 
weryfikowania oszczędności energii 
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osiągniętych głównie poprzez środki i 
programy na rzecz zwiększania 
efektywności energetycznej we wszystkich 
sektorach końcowego wykorzystania 
energii, o których mowa w niniejszym 
artykule. Nowy zharmonizowany model 
kalkulacji wykorzystujący wstępujące 
metody obliczeniowe (bottom-up) zostanie 
po raz pierwszy użyty dnia 1 stycznia 
2013 r.

Or. en

Poprawka 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

System europejskich białych certyfikatów doprowadzi do tego, że oszczędności energii 
skoncentrują się w kilku państwach członkowskich, a gospodarcze i społeczne korzyści 
wynikające z poprawy efektywności energetycznej nie będą równo rozdzielone między 
poszczególne państwa Unii Europejskiej.

Poprawka 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

System oparty na wzajemnym uznawaniu oszczędności energii byłby obciążeniem 
administracyjnym i oznaczałby znaczne koszty.

Poprawka 816
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 

skreślony
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państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 817
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 818
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 

skreślony
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efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 820
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 

skreślony
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zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

Or. de

Poprawka 821
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy zawarte w tym ustępie umożliwiłyby Komisji wprowadzenie ogólnoeuropejskiego 
systemu handlu świadectwami efektywności energetycznej między państwami członkowskimi. 
Nie jest to jednak żadną techniczną regulacją szczegółową, którą może uchwalić Komisja w 
ramach aktu delegowanego; tego rodzaju decyzja musiałaby zostać podjęta przez Parlament 
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Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 822
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

skreślony

Or. fr

Poprawka 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów wspierania efektywności 
energetycznej. System tego rodzaju 
umożliwi stronom zobowiązanym 
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zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 
państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

zaliczenie środków efektywności 
energetycznej osiągniętych i 
certyfikowanych w danym państwie 
członkowskim w poczet ich zobowiązań w 
innym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 824
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą stosować 
dobrowolne umowy między odbiorcami, 
przedsiębiorstwami usług energetycznych 
i instytucjami lokalnymi w celu 
stymulowania współpracy w zakresie 
programów efektywności energetycznej i 
wzmocnienia rynku usług energetycznych 
dzięki wspólnemu i dobrowolnemu 
zaangażowaniu wszystkich podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej wprowadzone zostały lub 
zostaną opracowane skuteczne instrumenty alternatywne lub uzupełniające, które również 
powinny zostać uwzględnione.

Poprawka 825
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Państwa członkowskie powinny 
propagować stosowanie dobrowolnych 
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umów między odbiorcami, 
przedsiębiorstwami usług energetycznych, 
instytucjami finansowymi i 
ubezpieczeniowymi oraz instytucjami 
lokalnymi w celu stymulowania 
współpracy w zakresie programów 
efektywności energetycznej i wzmocnienia 
rynku usług energetycznych dzięki 
wspólnemu i dobrowolnemu 
zaangażowaniu wszystkich podmiotów.

Or. en

Uzasadnienie

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Poprawka 826
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Komisja, między innymi poprzez 
włączenie rozdziału poświęconego 
efektywności energetycznej do programów 
szkoleń dla partnerów społecznych oraz 
poprzez odpowiednie finansowanie tych 
programów, przyczynia się do 
dopilnownaia, by kompetencje 
europejskich organów dialogu 
społecznego (europejskie rady zakładowe, 
komitety europejskiego dialogu 
sektorowego, europejskie rady zakładowe 
ds. kwalifikacji zawodowych) zostały
rozszerzone i obejmowały efektywność 
energetyczną.
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Or. en

Uzasadnienie

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Poprawka 827
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Państwa członkowskie, jeśli chcą 
zachęcać przedsiębiorstwa energetyczne 
do osiągnięcia celów w zakresie 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 1 ust. 2, powinny zostać 
zobowiązane do uwzględnienia całego 
łańcucha wartości – od wytwarzania 
energii, poprzez jej dystrybucję, aż po jej 
wykorzystywanie.

Or. de

Poprawka 828
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10b. Państwa członkowskie tworzą prawne 
i podatkowe ramy wspierające realizację 
inicjatyw i programów z zakresu 
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efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Poprawka 829
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, opłacalnych audytów 
energetycznych przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów. Audyty mogą być 
przeprowadzane przez wewnętrznych 
ekspertów, pod warunkiem że posiadają 
oni stosowne kwalifikacje i akredytacje, że 
nie są bezpośrednio zaangażowani w 
działania będące przedmiotem audytu, 
oraz że państwo członkowskie stworzyło 
system gwarantujący i sprawdzający ich 
jakość oraz umożliwiający w razie 
potrzeby nakładanie kar. Państwa 
członkowskie wspierają programy 
szkoleniowe na rzecz kwalifikacji 
audytorów energetycznych.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jak wskazano w motywie 20 wniosku dotyczącego dyrektywy, należy umożliwić dużym 
przedsiębiorstwom, które wykształciły odpowiednie kompetencje w zakresie audytu 
energetycznego, zlecanie audytów wykwalifikowanym i akredytowanym wewnętrznym 
ekspertom nieuczestniczącym bezpośrednio w działalności objętej audytem.

Poprawka 830
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów ratingu 
inwestycyjnego, aby ocenić i 
zagwarantować odpowiednią 
charakterystykę energetyczną zakładów, 
procesów i budynków przemysłowych. 
Audyty te będą dostosowane pod 
względem ekonomicznym i technicznym 
do każdego zakładu lub budynku 
przemysłowego, uzależnione od złożoności 
ocenianego zakładu, procesu lub budynku
i przeprowadzane w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów, w tym również 
przez ekspertów wewnętrznych.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki temu audyty energetyczne będą wystarczająco wysokiej jakości i będą dostosowane do 
potrzeb ekonomicznych i możliwości kontrolowanego przedsiębiorstwa lub budynku. 
Jednocześnie dzięki temu audyty energetyczne będą racjonalne pod względem kosztów i 
proporcjonalne do celów efektywności energetycznej.

Poprawka 831
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów ratingu 
inwestycyjnego, aby ocenić i 
zagwarantować odpowiednią 
charakterystykę energetyczną zakładów, 
procesów i budynków przemysłowych. 
Audyty te będą dostosowane pod 
względem ekonomicznym i technicznym 
do każdego zakładu lub budynku 
przemysłowego, uzależnione od złożoności 
ocenianego zakładu, procesu lub budynku
i przeprowadzane w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów.

Or. en

Poprawka 832
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób obiektywny przez
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów. Żadnemu uczestnikowi rynku 
nie powinno się uniemożliwiać 
oferowania usług energetycznych. Należy 
również zachować prawidłowo 
opracowane metody szkolenia i 
dokształcania.

Or. de
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Uzasadnienie

Rynek usług energetycznych powinien być otwarty dla wszystkich uczestników rynku, czyli 
również dla pracowników lokalnych przedsiębiorstw energetycznych.

Poprawka 833
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów. Tego rodzaju audyty 
energetyczne mogą być przeprowadzane 
przez ekspertów wewnętrznych, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i akredytacje oraz że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w procesy 
podlegające audytowi.

Or. de

Uzasadnienie

Często dostępna jest już wewnętrzna wiedza fachowa, którą można wykorzystać.

Poprawka 834
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
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końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób obiektywny i niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów. W poszczególnych państwach 
członkowskich opracowuje się także kursy 
zawodowe mające na celu szkolenie takich 
ekspertów.

Or. it

Poprawka 835
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

W przypadkach, gdy nie stosuje się już w
odniesieniu do przedsiębiorstw 
ustawowego obowiązku składania 
sprawozdań na temat emisji i kontroli tych 
emisji, państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych 
racjonalnych pod względem kosztów i 
przeprowadzanych w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów.

Or. en

Poprawka 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych 
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przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych
ekspertów.

przeprowadzanych w sposób niezależny 
przez certyfikowanych ekspertów.

Or. en

Poprawka 837
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców,
wysokiej jakości audytów energetycznych
racjonalnych pod względem kosztów, po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów, zgodnie z załącznikiem XVa.

Or. en

Uzasadnienie

Sam termin „wykwalifikowanych” jest za mało precyzyjny i może podlegać zbyt wielu 
interpretacjom. Akredytowani eksperci mogą zapewnić utrzymanie odpowiedniej jakości 
poprzez adekwatne kryteria akredytacji, które powinny zostać określone w załączniku do 
dyrektywy, na wzór załącznika do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 838
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
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końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie, racjonalnych pod 
względem kosztów i przeprowadzanych w 
sposób obiektywny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „obiektywny” nie jest dwuznaczny, natomiast termin „w sposób niezależny” mógłby 
być różnie interpretowany w poszczególnych państwach członkowskich. Rynek usług 
energetycznych powinien być otwarty dla wszystkich uczestników rynku.

Poprawka 839
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, skutecznych i racjonalnych 
pod względem kosztów audytów 
energetycznych po przystępnej cenie i 
przeprowadzanych w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów.

Or. ro

Poprawka 840
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają Państwa członkowskie wspierają 
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dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

dostępność i przystępność, dla wszystkich 
odbiorców końcowych, audytów 
energetycznych po przystępnej cenie i 
przeprowadzanych w sposób niezależny 
przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów.

Or. ro

Poprawka 841
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób obiektywny przez
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Or. de

Poprawka 842
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób obiektywny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
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ekspertów. ekspertów wewnętrznych firmy.

Or. de

Poprawka 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez certyfikowanych 
lub akredytowanych ekspertów.

Or. en

Poprawka 844
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zagwarantowania, że audyty 
energetyczne i systemy zarządzania 
energią są w stanie określić, zapewnić i 
zabezpieczyć długoterminowe 
oszczędności energii dla zobowiązanych 
lub wyznaczonych przedsiębiorstw i 
gospodarstw domowych zgodnie z 
niniejszym artykułem, państwa 
członkowskie dopilnowują, by te audyty i 
systemy obejmowały minimalne kryteria 
określone w załączniku Va i były z nimi 
zgodne.

Or. en
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Poprawka 845
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Audyty mogą być przeprowadzane przez 
wewnętrznych ekspertów, pod warunkiem
że posiadają oni stosowne kwalifikacje i 
akredytacje, oraz że państwo członkowskie 
stworzyło system gwarantujący i 
sprawdzający ich jakość oraz 
umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. en

Poprawka 846
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
dostępne były programy szkoleniowe 
potwierdzające kwalifikacje audytorów
energetycznych.

Or. en

Poprawka 847
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym. Programy te obejmują 
systemy zachęt i finansowania w celu 
zapewnienia realizacji wysoce 
opłacalnych zaleceń płynących z audytów 
energetycznych, zgodnie z 
obowiązującymi zasadami dotyczącymi 
pomocy państwa.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP potrzebują wsparcia, aby pokryć koszty realizacji zaleceń proponowanych w ramach 
audytów, co jest kluczowym elementem skutecznej i efektywnej polityki w zakresie 
oszczędności energii opartej na audytach.

Poprawka 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym. W szczególności państwa 
członkowskie mogą wprowadzić zachęty i 
wsparcie finansowe, takie jak ulgi 
podatkowe i dotacje, w celu dopilnowania, 
by racjonalne pod względem kosztów 
zalecenia płynące z audytów 
energetycznych były wdrażane w 
rozsądnych ramach czasowych.

Or. en
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Poprawka 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym. Te audyty energetyczne 
przyczynią się do zidentyfikowania i oceny 
ilościowej racjonalnych pod względem 
kosztów możliwości oszczędzania w 
perspektywie krótko-, średnio- i 
długoterminowej.

Or. en

Poprawka 850
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom
energetycznym. Komisja udziela pomocy 
państwom członkowskim poprzez 
wspieranie wymiany istniejących 
sprawdzonych rozwiązań.

Or. en

Poprawka 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym i propagujące zawieranie 
umów w sprawie poprawy efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 852
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym i wdrażania wyników 
takich audytów.

Or. en

Poprawka 853
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracowują 
programy zachęcające gospodarstwa 
domowe oraz małe i średnie 

Państwa członkowskie opracowują 
programy finansowania i ulgi podatkowe
zachęcające gospodarstwa domowe oraz 
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przedsiębiorstwa do poddania się audytom 
energetycznym.

małe i średnie przedsiębiorstwa do 
poddania się audytom energetycznym.

Or. ro

Poprawka 854
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie opracują zachęty i 
programy finansowe w celu dopilnowania, 
by małe i średnie przedsiębiorstwa i 
gospodarstwa domowe mogły pokryć 
całość lub część kosztów audytów 
energetycznych i wdrażania wysoce
opłacalnych zaleceń z audytów 
energetycznych w przypadku wdrażania 
proponowanych środków.

Or. en

Poprawka 855
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność wystarczającej liczby 
wykwalifikowanych lub autoryzowanych 
ekspertów.

Or. ro

Poprawka 856
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zwracają uwagę 
małych i średnich przedsiębiorstw na 
konkretne przykłady pokazujące w jaki 
sposób systemy zarządzania energią mogą 
pomóc w ich działalności.

Państwa członkowskie zwracają uwagę 
małych i średnich przedsiębiorstw na 
konkretne przykłady pokazujące w jaki 
sposób systemy zarządzania energią mogą 
pomóc w ich działalności. W tym celu 
państwa członkowskie muszą 
współpracować z organizacjami 
pośredniczącymi reprezentującymi małe 
przedsiębiorstwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Zindywidualizowane wsparcie za pośrednictwem odpowiednio zorganizowanej działalności 
podmiotów reprezentujących małe przedsiębiorstwa jest niezbędne dla łatwiejszego 
stosowania polityki efektywności energetycznej w małych przedsiębiorstwach i 
mikroprzedsiębiorstwach.

Poprawka 857
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Realizacja inwestycji lub planów 
inwestycyjnych wynikających z 
przeprowadzonego audytu w ramach 
dobrowolnych porozumień będzie objęta 
zachętami ad hoc lub szczególnymi 
zasadami opodatkowania, w tym także 
ulgami podatkowymi wspierającymi 
strategie z zakresu polityki pracy.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszelkim inwestycjom w efektywność należy zapewnić wsparcie pozwalające 
zainteresowanym stronom w pełni zaangażować się w projekt lub projekty. Zachęty finansowe 
i preferencyjne traktowanie podatkowe powinny być traktowane priorytetowo, tak aby 
zaangażowane strony miały pewność co do rentowności danej inwestycji w efektywność oraz 
zwrotu kosztów.

Poprawka 858
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zachęty finansowe lub podatkowe 
pokrywające całość lub część kosztu 
ponoszonego przez MŚP przy 
przeprowadzaniu audytu energetycznego, 
wraz z zachętami umożliwiającymi tym 
gminom, które podpisały Porozumienie 
Burmistrzów, przeprowadzanie działań 
przewidzianych w planie działania na 
rzecz zrównoważonej energii w celu 
poprawy efektywności energetycznej.

Or. it

Poprawka 859
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 

2. Państwa członkowskie zachęcają 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 do poddania się
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i
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opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

W tym celu państwa członkowskie mogą 
wprowadzać zachęty do przeprowadzania 
regularnych audytów energetycznych na 
przykład poprzez ustanowienie audytów 
energetycznych lub systemów zarządzania 
energią przedmiotem umów z 
przedsiębiorstwami lub związkami 
przedsiębiorstw zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. 
b) dyrektywy 2003/96/WE.
Audyty energetyczne mogą być 
przeprowadzane przez ekspertów 
wewnętrznych, pod warunkiem że 
posiadają oni stosowne kwalifikacje i 
akredytacje, że nie są bezpośrednio 
zaangażowani w działania będące 
przedmiotem audytu oraz że państwo 
członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. de

Uzasadnienie

Dobrowolne umowy z przedsiębiorstwami lub związkami przedsiębiorstw oraz krajowe 
systemy zachęt – w połączeniu ze ścisłym monitorowaniem – w wielu państwach 
członkowskich okazały się bardzo skutecznymi narzędziami służącymi osiągnięciu celów w 
zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i ochrony środowiska, a także przyczyniły się do 
zwiększenia efektywności energetycznej. Biorąc pod uwagę to, że w art. 7 opisane zostały 
dopuszczalne metody przeprowadzania audytów energetycznych, należy przewidzieć 
bezpośrednie odniesienie do punktu 20 preambuły.

Poprawka 860
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane
audytowi energetycznemu
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie zachęcają
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 do poddania się
audytowi energetycznemu
przeprowadzanemu przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów oraz do powtarzania go w 
odstępach czasowych wynoszących nie 
więcej niż pięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Jeśli już po trzech latach zostaną wdrożone najważniejsze zalecenia, kolejny audyt warto 
przeprowadzić wcześniej. W tym kontekście wymagana jest elastyczność.

Poprawka 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej dwa lata po wejściu 
w życie dyrektywy oraz co pięć lat od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.
Państwa członkowskie zezwalają 
przedsiębiorstwom, które wdrożyły 
zalecenia ze swojego ostatniego audytu 
energetycznego, na przeprowadzenie 
nowego audytu w terminie 10 lat.
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Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie dopilnowują, aby przedsiębiorstwa nieuwzględnione w drugim 
akapicie ust. 1 zostały poddane audytowi energetycznemu przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny sposób przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów najpóźniej dwa 
lata po wejściu w życie dyrektywy oraz co pięć lat od daty poprzedniego audytu 
energetycznego. Państwa członkowskie powinny zezwalać przedsiębiorstwom, które wdrożyły 
zalecenia ze swojego ostatniego audytu energetycznego, na przeprowadzenie nowego audytu 
w terminie 10 lat.

Poprawka 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2015 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.
Dopuszcza się przeprowadzanie audytów 
przez wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość.

Or. en
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Poprawka 863
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w obiektywny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów, w tym wewnętrznych 
rzeczoznawców, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz co pięć lat od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

Żaden z uczestników rynku nie powinien 
być wykluczony z oferowania usług 
energetycznych.
Państwa członkowskie dopilnowują, by
dane z audytów energetycznych były
traktowane jako poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „obiektywny” nie jest dwuznaczny, natomiast termin „w sposób niezależny” mógłby 
być różnie interpretowany w poszczególnych państwach członkowskich. Rynek usług 
energetycznych powinien być otwarty dla wszystkich uczestników rynku. Zmiana ta wyjaśnia 
również, że audyty przeprowadzane przez wewnętrznych rzeczoznawców zgodnie z punktem 
20 preambuły spełniają wymóg obiektywizmu. Ponieważ zastosowanie dyrektywy nie skończy 
się na roku 2020, należy uwzględnić bardziej długoterminową perspektywę.

Poprawka 864
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie zachęcają 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 do przeprowadzania 
regularnych audytów energetycznych w 
niezależny i opłacalny ekonomicznie 
sposób przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów, w tym 
rzeczoznawców wewnętrznych.

W tym celu państwa członkowskie mogą 
uwzględnić audyty energetyczne w 
ramach długoterminowych dobrowolnych 
porozumień w sprawie efektywności 
energetycznej nadzorowanych przez 
zaangażowane państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy potwierdzić możliwość przeprowadzania audytów energetycznych przez wewnętrznych 
rzeczoznawców, zgodnie z punktem 20 preambuły. Programy regularnych audytów 
energetycznych przeprowadzanych przez same przedsiębiorstwa powinny zostać zatwierdzone 
na przykład w ramach dobrowolnych porozumień długoterminowych.

Poprawka 865
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 

2. Państwa członkowskie zachęcają 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 do przeprowadzania 
regularnych audytów energetycznych w 
niezależny i opłacalny ekonomicznie 
sposób przez wykwalifikowanych lub 
akredytowanych ekspertów.
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poprzedniego audytu energetycznego.

W tym celu państwa członkowskie mogą 
uwzględnić audyty energetyczne jako 
część dobrowolnych porozumień 
zawieranych między organizacjami 
zainteresowanych stron a wyznaczonym 
podmiotem, poddanych nadzorowi 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 866
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie zachęcają 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 do przeprowadzania 
regularnych audytów energetycznych w 
niezależny i opłacalny ekonomicznie 
sposób przez wykwalifikowanych lub
akredytowanych ekspertów.

W tym celu państwa członkowskie mogą 
uwzględnić audyty energetyczne jako 
część dobrowolnych porozumień 
zawieranych między organizacjami 
zainteresowanych stron a wyznaczonym 
podmiotem, poddanych nadzorowi 
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zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji.

Or. en

Poprawka 867
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
przystępny cenowo sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r.

Or. ro

Poprawka 868
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie zachęcają 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 do poddawania się 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów, w tym rzeczoznawców 
wewnętrznych, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2014 r. oraz co siedem lat od daty 
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poprzedniego audytu energetycznego, 
chyba że zaszły istotne zmiany w 
działalności całego przedsiębiorstwa lub 
jego części.

Or. en

Poprawka 869
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej dwa lata po wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy oraz co pięć 
lat od daty poprzedniego audytu 
energetycznego.

Or. de

Poprawka 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej dwa lata od wejścia 
w życie dyrektywy oraz przynajmniej co
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poprzedniego audytu energetycznego. pięć lat od daty poprzedniego audytu 
energetycznego.

Or. pl

Poprawka 871
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej w ciągu dwóch lat od 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
nie rzadziej niż co pięć lat od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

Or. en

Poprawka 872
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych i/lub akredytowanych 
ekspertów, zgodnie z załącznikiem XVa,
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2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz 
co trzy lata od daty poprzedniego audytu 
energetycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Sam termin „wykwalifikowanych” jest za mało precyzyjny i może podlegać zbyt wielu 
interpretacjom. Wykwalifikowani i akredytowani eksperci mogą zapewnić utrzymanie 
odpowiedniej jakości poprzez adekwatne kryteria akredytacji, które powinny zostać określone 
w załączniku do dyrektywy, na wzór załącznika do dyrektywy 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Należy bardziej zaangażować 
przemysł: data graniczna dla pierwszych audytów energetycznych powinna zostać przesunięta 
na rok 2014.

Poprawka 873
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co pięć lat od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

Or. en

Poprawka 874
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2



AM\883622PL.doc 75/110 PE475.954

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2015 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

Or. en

Poprawka 875
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w obiektywny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

Or. de

Poprawka 876
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych i akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego.

Or. en

Poprawka 877
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie mogą 
uwzględnić audyty energetyczne jako 
część dobrowolnych porozumień 
zawieranych między organizacjami 
zainteresowanych stron a wyznaczonym 
podmiotem, poddanych nadzorowi 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 878
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Biura lub zakłady przedsiębiorstw 
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zużywających mniej niż 2000 MWh 
rocznie mogą przeprowadzać audyty 
energetyczne na zasadzie dobrowolności.

Or. en

Poprawka 879
Bernd Lange

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja dopilnowuje, by do dnia 30 
czerwca 2014 r. elementy innych 
systemów audytowych lub sprawozdań w 
sprawie zrównoważonego rozwoju mogły 
być przenoszone do obowiązującego 
audytu energetycznego, pod warunkiem że 
elementy te spełniają niezbędne 
wymagania.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia poprawy efektywności energetycznej należy monitorować i 
zoptymalizować zużycie energii. W związku z tym istotne znaczenie ma kompleksowe i 
zróżnicowane podejście.

Poprawka 880
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by przedsiębiorstwa otrzymywały
odpowiednie wsparcie w postaci zachęt, 
umożliwiających finansowanie zaleceń
wynikających z audytu energetycznego.
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Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa potrzebują wsparcia w pokryciu kosztów wynikających z audytów 
energetycznych oraz inwestycji będących ich następstwem.

Poprawka 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Audyt energetyczny zachowuje 
ważność przez maksymalny okres 10 lat.

Or. ro

Poprawka 882
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy zawarte w art. 7 ust. 3 stają się nieważne w związku ze zmianą art. 7 ust. 2.
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Poprawka 883
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 3 staje się nieaktualny w związku ze zmianami proponowanymi w art. 7 ust. 2.

Poprawka 884
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 7 ust. 3 staje się nieaktualny w związku ze zmianami proponowanymi w art. 7 ust. 2.

Poprawka 885
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.
Wymóg niezależności dopuszcza 
przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość.

Or. en

Poprawka 886
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 

3. Audyty przeprowadzone w obiektywny
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
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organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, mogą być 
elementem systemu zachęt stworzonego 
przez państwo członkowskie.

Or. de

Poprawka 887
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w obiektywny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2. 
Żadnego z uczestników rynku nie należy 
pozbawiać możliwości oferowania usług 
energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „obiektywny” nie jest dwuznaczny, natomiast termin „w sposób niezależny” mógłby
być różnie interpretowany w poszczególnych państwach członkowskich. Rynek usług 
energetycznych powinien być otwarty dla wszystkich podmiotów.

Poprawka 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2. 
W tym celu audyty energetyczne są zgodne 
z najnowszymi uznanymi normami
międzynarodowymi.

Or. en

Poprawka 889
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób, zgodnie ze specyficznymi, 
wspólnymi i zharmonizowanymi normami
europejskimi w ramach systemów 
zarządzania energią lub wprowadzone na 
podstawie dobrowolnych umów zawartych 
między organizacjami zainteresowanych 
stron a wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 890
Lena Kolarska-Bobińska
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób na podstawie zharmonizowanych 
norm europejskich w ramach systemów 
zarządzania energią lub wprowadzone na 
podstawie dobrowolnych umów zawartych 
między organizacjami zainteresowanych 
stron a wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 891
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w oparciu o 
ujednolicone normy europejskie i w 
niezależny sposób w ramach systemów 
zarządzania energią lub wprowadzone na 
podstawie dobrowolnych umów zawartych 
między organizacjami zainteresowanych 
stron a wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

Or. ro

Poprawka 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią, takich jak te zgodne z normą EN 
ISO 50001, lub wprowadzone na 
podstawie dobrowolnych umów zawartych 
między organizacjami zainteresowanych 
stron a wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 893
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w niezależny 
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego, uważa się za spełniające 
wymagania określone w ust. 2.

Or. en

Poprawka 894
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Audyty przeprowadzone w niezależny
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

3. Audyty przeprowadzone w obiektywny
sposób w ramach systemów zarządzania 
energią lub wprowadzone na podstawie 
dobrowolnych umów zawartych między 
organizacjami zainteresowanych stron a 
wyznaczonym podmiotem, poddane 
nadzorowi zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub Komisji, uważa się za 
spełniające wymagania określone w ust. 2.

Or. de

Poprawka 895
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku audytów energetycznych 
przeprowadzanych przez wewnętrznych 
rzeczoznawców właściwe władze lub 
organy, którym właściwe władze 
przekazały odpowiedzialność za wdrożenie 
niezależnego systemu kontroli, co roku 
wybierają losowo co najmniej 
statystycznie istotny odsetek wszystkich 
audytów energetycznych, o których mowa 
w ust. 2, i poddają te audyty weryfikacji.

Or. en

Poprawka 896
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Audyty energetyczne mogą być 
samodzielne lub stanowić część szerzej 
zakrojonego audytu środowiskowego.

4. Audyty energetyczne mogą być 
przeprowadzane przez wewnętrznych 
rzeczoznawców, pod warunkiem że 
posiadają oni stosowne kwalifikacje i 
zezwolenia. Państwa członkowskie 
opracowują odpowiednie warunki ramowe 
w celu zapewnienia wystarczającej 
dostępności akredytowanych i 
wykwalifikowanych rzeczoznawców na 
rynku.
Audyty energetyczne mogą być 
samodzielne lub stanowić część szerzej 
zakrojonego audytu środowiskowego.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość przeprowadzania audytów energetycznych przez wewnętrznych rzeczoznawców, o 
czym jest mowa w punkcie 20 preambuły, jest częścią definicji „niezależnych audytów” 
określonej w art. 7 ust. 2 i w związku z tym należy ją uwzględnić w art. 7. Nie ma powodów 
uważać, że zaangażowanie wewnętrznych rzeczoznawców w te działania może prowadzić do 
konfliktów interesów. Zdobycie wiarygodnych informacji na temat profilu zużycia energii leży 
w interesie własnym przedsiębiorstw. Oznacza to, że rzeczoznawcy powinni posiadać 
wystarczające kwalifikacje do wykonywania audytów energetycznych.

Poprawka 897
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Audyty energetyczne mogą być 
samodzielne lub stanowić część szerzej 
zakrojonego audytu środowiskowego.

4. Audyty energetyczne mogą być 
samodzielne lub stanowić część szerzej 
zakrojonego audytu środowiskowego. 
Minimalnym wymogiem w przypadku tego 
typu audytów jest uwzględnienie oceny 
wpływu na zdrowie.

Or. en
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Poprawka 898
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wykorzystują 
audyty ratingu inwestycyjnego, aby ocenić 
i zagwarantować jakość świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków 
zgodnie z dyrektywą 2010/31/WE. Komisja 
przedstawia wytyczne dla państw 
członkowskich w celu zapewnienia jakości 
ich świadectw charakterystyki 
energetycznej i poprawy efektywności 
energetycznej środków podejmowanych w 
wyniku zaleceń wynikających z tych 
świadectw.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki temu świadectwa charakterystyki energetycznej budynków będą stanowiły uzupełnienie 
audytów energetycznych w przedsiębiorstwach oraz widoczne i wysokiej jakości narzędzie do 
poprawy widoczności kwestii oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Istnieją 
dowody na nieadekwatność świadectw charakterystyki energetycznej w wielu państwach 
członkowskich UE. Jest to jedna z największych wad dyrektywy 2010/31/WE w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków, którą przedmiotowa poprawka może usunąć.

Poprawka 899
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wykorzystują 
audyty ratingu inwestycyjnego, aby ocenić 
i zagwarantować jakość świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków 
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zgodnie z dyrektywą 2010/31/WE. Komisja 
przedstawi wytyczne dla państw 
członkowskich w celu zapewnienia jakości 
ich świadectw charakterystyki 
energetycznej i poprawy efektywności 
energetycznej środków podejmowanych w 
wyniku zaleceń wynikających z tych 
świadectw.

Or. en

Poprawka 900
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Audyty energetyczne i systemy 
zarządzania energią stosowane na mocy 
niniejszego artykułu nie wykluczają 
możliwości wykorzystania takich samych 
lub podobnych środków jako 
uzasadnienia dla obecnych lub przyszłych 
systemów zachęt i wsparcia, np. ulg 
podatkowych. W razie potrzeby należy w 
tym obszarze stosować wytyczne dotyczące 
pomocy państwa zawarte w unijnej 
dyrektywie w sprawie opodatkowania 
energii.

Or. en

Poprawka 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie zachęcają 
przemysł, w szczególności MŚP, np. za 
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pośrednictwem krajowych funduszy
efektywności energetycznej, do 
korzystania z usług energetycznych w celu 
optymalizacji procesów przemysłowych i 
instalacji komercyjnych.

Or. en

Poprawka 902
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by odbiorcy mieli dostęp do 
niezależnych porad w sprawie audytu 
energetycznego w celu uniknięcia 
przeprowadzania niepotrzebnych prac lub 
nadużywania finansowania.

Or. en

Poprawka 903
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wyniki audytów energetycznych 
należy podawać do wiadomości publicznej 
w przejrzysty i łatwo zrozumiały sposób.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia sytuacji, w której wyniki audytów energetycznych byłyby ignorowane przez 
przedsiębiorstwa, wyniki audytów energetycznych należy podawać do publicznej wiadomości; 
publikacja wywrze presję na przedsiębiorstwa, aby na podstawie wyników audytu 
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podejmowały odpowiednie działania. Ponadto dostarczyłoby to innym przedsiębiorstwom 
informacje o potencjalnych korzyściach płynących z audytów energetycznych.

Poprawka 904
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W celu zachęcenia do wdrażania 
systemów zarządzania energią 
przedsiębiorstwa nieujęte w akapicie 
drugim ust. 1 nie podlegają obowiązkowi 
przeprowadzania audytów energetycznych 
po udowodnieniu ich zgodności z 
uznanymi normami z zakresu systemów 
zarządzania energią, takimi jak EN 
16001/ISO 50001.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest najważniejsze to, aby przejść audyt energetyczny, ale to, ile z zaleceń w nim 
proponowanych jest realizowane. Innymi słowy, kluczowym zagadnieniem jest wdrożenie 
środków określonych w wyniku audytu. W celu promowania elastyczności i przyśpieszenia 
wdrożenia systemów zarządzania energią duże przedsiębiorstwa nie powinny być 
przedmiotem audytów energetycznych, jeśli zdecydowały się na wprowadzenie norm
zarządzania energią, takich jak EN 16001/ISO 50001, które są dobrze znane i uznane. 
Udowodniono, że przyczyniają się one do znacznej poprawy.

Poprawka 905
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. W przypadku akredytowanego audytu 
odbiorcy powinni mieć możliwość 
przeniesienia wyników i zaleceń 
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wynikających z audytu do jakiegokolwiek 
akredytowanego usługodawcy w celu 
umożliwienia konkurencji na rynku.

Or. en

Poprawka 906
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Do zachęcania do wdrożenia 
efektywnych kosztowo działań 
określonych w audytach energetycznych 
państwa członkowskie powinny 
wykorzystać między innymi źródła 
finansowania, o których mowa w art. 2a. 
Komisja ustanawia w ramach unijnych 
przepisów dotyczących pomocy państwa 
wytyczne pozwalające stwierdzić, jakie 
zachęty finansowe utworzone przez 
państwa członkowskie na rzecz ich 
przedsiębiorstw będą zgodne z przepisami 
dotyczącymi rynku wewnętrznego i 
przepisami o pomocy państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że należy udostępnić finansowanie na rzecz wdrażania racjonalnych pod 
względem kosztów środków określonych w wyniku audytów energetycznych.

Poprawka 907
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opomiarowanie oraz przejrzystość 
informacji w rachunkach

Opomiarowanie oraz informacje 
rozliczeniowe

Or. de

Poprawka 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opomiarowanie oraz przejrzystość 
informacji w rachunkach

Informacje na temat opomiarowania i 
rozliczeń

Or. en

Poprawka 909
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników w oparciu o 
pozytywną analizę kosztów i korzyści 
przewidzianą w dyrektywach 2009/72/WE 
i 2009/73/WE dotyczących rynków energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, dopilnowują 
one, aby cele w zakresie efektywności 
energetycznej, korzyści osiągane przez 
odbiorców końcowych oraz kwestie 
prywatności i bezpieczeństwa danych były 
w pełni uwzględniane przy ustalaniu 
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minimalnych funkcji liczników oraz 
zobowiązań nakładanych na uczestników 
rynku. Państwa członkowskie mogą 
dopilnować, aby końcowym odbiorcom 
energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
oraz ciepłej wody użytkowej zapewniono 
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym zużyciu 
energii, zgodnie z załącznikiem VI.

Or. en

Uzasadnienie

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Poprawka 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono poprawne i 
szczegółowe informacje na temat swojego 
rzeczywistego zużycia energii. Jeśli 
informacje te są przekazywane przez 
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rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

inteligentne liczniki, ich instalacja musi 
opierać się na pozytywnym wyniku pełnej 
analizy kosztów i korzyści, dzięki której 
można zagwarantować wyraźne korzyści, 
zerowy wpływ finansowy netto dla 
odbiorców oraz ochronę odbiorców o 
niskich dochodach.

Or. en

Poprawka 911
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI, o ile jest to uzasadnione 
technicznie i ekonomicznie, czyli o ile 
analiza opłacalności wykazuje korzystny 
stosunek kosztów do korzyści, oraz o ile 
jest to zgodne z zasadą proporcjonalności.
Poza tym państwa członkowskie muszą 
zapewnić kompleksową ochronę danych.

Or. de

Uzasadnienie

Niektóre badania pokazują, że zastosowanie tak zwanych inteligentnych liczników byłoby 
rozsądne w zaledwie ok. 40% gospodarstw domowych, biorąc pod uwagę stosunek kosztów do 
korzyści. Obowiązek stosowania inteligentnych liczników we wszystkich gospodarstwach 
domowych byłby zatem nieproporcjonalny. Nie można przy tym wykluczać kwestii związanych 
z ochroną danych.
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Poprawka 912
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby –
tam, gdzie to technicznie i ekonomicznie 
wykonalne – zainteresowanym końcowym 
odbiorcom energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, centralnego ogrzewania lub 
chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej 
zapewniono możliwość korzystania z 
indywidualnych liczników, które dokonują 
dokładnych pomiarów i umożliwiają 
odczytanie swojego rzeczywistego zużycia 
energii, a także informują o rzeczywistym 
czasie korzystania z energii, bez 
dodatkowego kosztu i w formie 
zapewniającej odbiorcom bardziej czytelny 
obraz zużycia energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie udowodniono, że informowanie klientów w czasie rzeczywistym o zużyciu energii ma 
istotne skutki sprzyjające trwale działaniom na rzecz oszczędzania energii. Jest natomiast 
pewne, że nieustanne rozpowszechnianie informacji na dużą skalę wśród wszystkich klientów 
oznaczałoby konieczność obciążenia klientów znacznymi kosztami. Usługa informowania w 
czasie rzeczywistym powinna jednak być dostępna dla każdego klienta, który wystąpi z 
odpowiednim wnioskiem, i po rozsądnych kosztach.

Poprawka 913
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych 
inteligentnych liczników, które dokonują 
dokładnych pomiarów i umożliwiają 
odczytanie swojego rzeczywistego zużycia 
energii za pośrednictwem wyświetlacza 
inteligentnego licznika lub za 
pośrednictwem internetu, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii w sposób łatwy do 
zrozumienia przez odbiorców i 
pozwalający na ich większe 
zaangażowanie w działania związane z
oszczędzaniem energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 914
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI, bez obciążania 
odbiorców, zwłaszcza najmniej 
uprzywilejowanych, nadmiernymi 
kosztami oraz w poszanowaniu 
europejskich ram ochrony danych 
osobowych.
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Or. fr

Poprawka 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
tam, gdzie to technicznie wykonalne i 
opłacalnie dla inwestora, z 
uwzględnieniem kosztów utrzymania, 
zarządzania i wymiany, odbiorcom energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, różnego 
rodzaju centralnego ogrzewania lub 
chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej 
dostarczanej z wodociągów miejskich lub 
w inny sposób zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 916
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
tam, gdzie to technicznie wykonalne i 
opłacalnie dla inwestora, 
z uwzględnieniem kosztów utrzymania, 
zarządzania i wymiany, odbiorcom energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego 
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które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepłej 
wody użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 917
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
tam, gdzie to technicznie wykonalne i 
opłacalnie dla inwestora, 
z uwzględnieniem kosztów utrzymania, 
zarządzania i wymiany, odbiorcom energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepłej 
wody użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 918
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI oraz odpowiednimi 
przepisami zawartymi w dyrektywie 
2009/72/WE w odniesieniu do energii 
elektrycznej oraz w dyrektywie 
2009/73/WE w odniesieniu do gazu.

Or. en

Poprawka 919
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Jeśli instalowane są inteligentne liczniki, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono, w sposób 
racjonalny pod względem kosztów,
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI. Informacje powinny 
mieć taką formę, która umożliwi 
odbiorcom jak najlepsze zrozumienie tego, 
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w jaki sposób korzystają z energii.

Or. en

Poprawka 920
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Jeśli instalowane są inteligentne liczniki, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
zapewniają informacje w czasie 
rzeczywistym, bezpłatnie i w formie 
umożliwiającej odbiorcom lepsze 
zrozumienie tego, jak korzystają z energii,
zgodnie z załącznikiem VI.

Or. en

Uzasadnienie

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Poprawka 921
Ivo Belet
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Jeśli instalowane są inteligentne liczniki, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, różnego rodzaju 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
z wodociągów miejskich lub w inny 
sposób zapewniono możliwość korzystania 
z indywidualnych liczników, które 
dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują w czasie rzeczywistym o 
rzeczywistym czasie korzystania z energii, 
bez dodatkowych opłat i w formie 
umożliwiającej odbiorcom lepsze 
zrozumienie tego, jak korzystają z energii, 
zgodnie z załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 922
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, z wyłączeniem gazu 
przeznaczonego wyłącznie do gotowania,
ciepłej wody użytkowej dostarczanej z 
wodociągów miejskich, nowo powstałych 
budynków i budynków przechodzących 
remont generalny oraz centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia zapewniono 
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
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załącznikiem VI. swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 923
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w 
trzecim pakiecie dotyczącym rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej i gazu 
państwa członkowskie wprowadzają 
przepisy umożliwiające końcowym 
odbiorcom energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, centralnego ogrzewania lub 
chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej 
korzystanie z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych nadal powinny opierać się na 
wytycznych zawartych w trzecim pakiecie dotyczącym rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i gazu.

Poprawka 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI. Liczniki muszą być 
opłacalne ekonomicznie i muszą 
poprawiać efektywność energetyczną 
gospodarstw domowych.

Or. fi

Poprawka 925
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, różnego rodzaju 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej 
z wodociągów miejskich lub w inny 
sposób zapewniono możliwość korzystania 
z indywidualnych liczników, które 
dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en
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Poprawka 926
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
gdy jest to technicznie wykonalne i 
opłacalne, końcowym odbiorcom energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepłej 
wody użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 927
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, w 
następstwie pozytywnej analizy kosztów i 
korzyści, aby końcowym odbiorcom 
energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
oraz ciepłej wody użytkowej zapewniono 
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
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załącznikiem VI.

Or. ro

Poprawka 928
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, informują o 
rzeczywistym czasie korzystania z energii, 
zgodnie z załącznikiem VI, oraz 
dostarczają informacji na temat nadmiaru 
energii odprowadzanego z powrotem do 
sieci.

Or. en

Poprawka 929
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
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umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, informują o 
rzeczywistym czasie korzystania z energii, 
zgodnie z załącznikiem VI, oraz 
dostarczają informacji na temat nadmiaru 
energii odprowadzanego z powrotem do 
sieci.

Or. en

Poprawka 930
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono – o ile jest to 
możliwe technicznie i opłacalne –
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. de

Poprawka 931
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
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gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

gazu ziemnego, miejskiego lub centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepłej 
wody użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. fr

Poprawka 932
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Jeśli instalowane są nowe inteligentne 
liczniki, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby końcowym odbiorcom 
energii elektrycznej, gazu ziemnego, 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
oraz ciepłej wody użytkowej zapewniono 
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Jeśli instalowane są inteligentne liczniki, 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 934
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Do dnia 1 stycznia 2016 r. państwa 
członkowskie dopilnowują, aby końcowym 
odbiorcom energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, centralnego ogrzewania lub 
chłodzenia oraz ciepłej wody użytkowej 
zapewniono możliwość korzystania z 
indywidualnych liczników, które dokonują 
dokładnych pomiarów i umożliwiają 
odczytanie informacji na temat swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en

Poprawka 935
Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Państwa członkowskie zachęcają do tego, 
aby końcowym odbiorcom energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego 
ogrzewania lub chłodzenia oraz ciepłej 
wody użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. de

Poprawka 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wymagają, aby w 
czasie instalacji odbiorcom przekazano
właściwe porady i informacje, w 
szczególności na temat pełnego potencjału 
inteligentnych liczników w odniesieniu do 
struktur taryfowych, zarządzania 
odczytem liczników oraz monitorowania 
zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny informować i edukować wszystkich odbiorców końcowych na 
temat możliwości związanych z nowymi strukturami taryfowymi i zarządzaniem odczytem 
licznika w celu zagwarantowania, że utworzenie tych nowych usług i możliwości będzie 
wspierało efektywność energetyczną i oszczędność energii.
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Poprawka 937
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi ust. 1 uznaje się za spełnione w 
przypadku odbiorców końcowych, którzy 
do dnia … (data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy) zamontowali już indywidualne 
liczniki zużycia energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, ciepłej wody użytkowej oraz 
indywidualnego ogrzewania lub 
chłodzenia.

Or. ro


