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Poprawka938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby 
zastosowane inteligentne liczniki 
ułatwiały oszczędzanie energii w domu 
oraz aby ogólne cele w zakresie 
efektywności energetycznej oraz korzyści 
osiągane przez odbiorców końcowych były 
w pełni uwzględniane przy ustalaniu 
minimalnych funkcji liczników oraz 
zobowiązań nakładanych na uczestników 
rynku. Minimalne funkcje powinny 
umożliwiać komunikację modułów 
inteligentnego pomiaru z urządzeniami 
lub bramami zainstalowanymi w domu 
lub w budynku, wykorzystywanymi do 
świadczenia usług w zakresie 
oszczędzania energii i zarządzania 
popytem.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacja inteligentnych liczników przewidziana w dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
jest kluczowym czynnikiem wspierającym efektywność energetyczną w domu. Sprawozdanie 
Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki w sprawie upoważnienia 
normalizacyjnego M/441 wykazało kilka dodatkowych, jednak nie minimalnych funkcji 
inteligentnego pomiaru w porównaniu z tradycyjnym pomiarem. Obejmują one świadczenie 
usług w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania popytem w domu lub budynku.

Poprawka 939
Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników, podlegających 
ocenie ekonomicznej wszystkich 
długoterminowych kosztów, korzyści i 
zaoszczędzonej energii w przypadku 
pozytywnej oceny, przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku. Podczas instalacji 
inteligentnego licznika klientom udziela 
się stosownych informacji i porad w celu 
zmaksymalizowania potencjalnych 
korzyści z posiadania inteligentnych 
liczników.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zarządzać kosztami ponoszonymi przez odbiorców, rozsądne jest ukierunkowanie 
inwestycji na właściwe użytkowanie liczników. Niemniej jednak jedną z kluczowych korzyści 
ze stosowania inteligentnych liczników jest dokładny rachunek. W związku z tym 
niedopuszczalne jest, aby nie był on dostępny dla wszystkich klientów zaraz po montażu 
instalacji. Ponadto jedną z kluczowych korzyści ze stosowania inteligentnych liczników jest 
dla odbiorców dokładny rachunek. Niespodziewanie wysokie rachunki z wcześniejszą datą (z 
powodu nieprecyzyjnych systemów rejestracji stosowanych przez dostawców) wiążą się z 
ryzykiem wciągnięcia odbiorców w długi i spowodowania niepotrzebnych zmartwień i 
trudności.

Poprawka 940
Vladimir Urutchev

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

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników, z 
uwzględnieniem wariantu polityki państw 
członkowskich w dziedzinie systemów 
inteligentnego pomiaru opartego na 
analizie kosztów i korzyści, przewidziane 
w załączniku 1 punkcie 2 dyrektyw
2009/72/WE i 2009/73/WE dotyczących 
rynków energii elektrycznej i gazu 
ziemnego, dopilnowują one, aby cele w 
zakresie efektywności energetycznej oraz 
korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych oraz kwestie dotyczące 
prywatności i bezpieczeństwa danych były 
w pełni uwzględniane przy ustalaniu 
minimalnych funkcji liczników oraz 
zobowiązań nakładanych na uczestników 
rynku.

Or. en

Poprawka 941
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników w oparciu o 
pozytywną analizę kosztów i korzyści
przewidziane w dyrektywach 2009/72/WE 
i 2009/73/WE dotyczących rynków energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, dopilnowują 
one, aby cele w zakresie efektywności 
energetycznej oraz korzyści osiągane przez 
odbiorców końcowych oraz kwestie 
bezpieczeństwa, zabezpieczenia danych i 
prywatności, były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
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liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

Or. en

Poprawka 942
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej, 
ochrony danych osobowych oraz korzyści 
osiągane przez odbiorców końcowych były 
w pełni uwzględniane przy ustalaniu 
minimalnych funkcji liczników oraz 
zobowiązań nakładanych na uczestników 
rynku.

Or. ro

Poprawka 943
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dopilnowują one, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 

W przypadku gdy państwa członkowskie 
wdrażają rozpowszechnianie 
inteligentnych liczników przewidziane w 
dyrektywach 2009/72/WE i 2009/73/WE 
dotyczących rynków energii elektrycznej i 
gazu ziemnego, dążą one do tego, aby cele 
w zakresie efektywności energetycznej 
oraz korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
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przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

Or. de

Poprawka 944
Ivo Belet

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zadbają, aby 
wszyscy użytkownicy, których końcowe 
zużycie energii elektrycznej przekracza 
6000 kWh rocznie, zainstalowali 
inteligentne liczniki najpóźniej do dnia 1 
stycznia 2015 r.

Or. en

Poprawka 945
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy również położyć nacisk na 
ustanowienie wspólnych 
ogólnoeuropejskich standardów w 
zakresie inteligentnych liczników.

Or. en

Poprawka 946
Paul Rübig



PE475.955v01-00 8/110 AM\883623PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym będą 
udostępniane stronie trzeciej działającej w 
imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
mogą zagwarantować, że jeżeli odbiorcy 
końcowi zwrócą się z takim wnioskiem, 
dane pomiarowe dotyczące ich produkcji 
lub zużycia energii będą udostępniane 
stronie trzeciej działającej w imieniu 
odbiorcy końcowego zgodnie z okresem 
odczytu w oparciu o jasne przepisy 
ochrony danych, ogólne przepisy 
rynkowe, ramy prawne i ustawodawstwo 
w zakresie kalibracji ustanowione przez 
państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Rozpowszechnianie inteligentnych liczników powinno być oparte na przepisach i warunkach 
wstępnych określonych w trzecim pakiecie energetycznym (2009/72 i 2009/73 WE). 
Najważniejsze są minimalne standardy techniczne, kwestie ochrony danych, analiza kosztów i 
korzyści, itp. Rozpowszechnianie inteligentnego pomiaru można rozpocząć tylko wówczas, 
gdy kwestie prawne i techniczne zostały wyjaśnione (zobacz upoważnienie normalizacyjne 
M/441), a wynik analizy kosztów i korzyści był wyraźnie pozytywny.

Poprawka 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik lub 
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stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

liczniki był(-y) w stanie dokonać rozliczeń 
z uwzględnieniem energii elektrycznej 
wytwarzanej w pomieszczeniach odbiorcy 
końcowego i wysyłanej do sieci. Państwa 
członkowskie gwarantują, że jeżeli 
odbiorcy końcowi zwrócą się z takim 
wnioskiem, dane pomiarowe dotyczące ich 
produkcji lub zużycia energii w czasie 
rzeczywistym będą natychmiast
udostępniane im lub stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów i w 
łatwo zrozumiałej formie. Dane 
przetwarzane są w bezpieczny sposób, a 
prywatność odbiorców jest chroniona 
zgodnie ze stosownymi przepisami UE w 
zakresie ochrony danych i prywatności.

Or. en

Poprawka 948
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że dane pomiarowe odbiorców 
końcowych dotyczące produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
przez odbiorcę końcowego będą im
udostępniane. Jeżeli odbiorcy złożą 
wniosek o udostępnienie danych im lub 
stronie trzeciej działającej w imieniu 
odbiorcy końcowego, zostaną one 
dostarczone bez dodatkowych kosztów w 
formacie umożliwiającym porównanie 
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podobnych transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zarządzać kosztami ponoszonymi przez odbiorców, rozsądne jest ukierunkowanie 
inwestycji na właściwe użytkowanie liczników. Niemniej jednak jedną z kluczowych korzyści 
ze stosowania inteligentnych liczników jest dokładny rachunek. W związku z tym 
niedopuszczalne jest, aby nie był on dostępny dla wszystkich klientów zaraz po montażu 
instalacji. Ponadto jedną z kluczowych korzyści ze stosowania inteligentnych liczników jest 
dla odbiorców dokładny rachunek. Niespodziewanie wysokie rachunki z wcześniejszą datą (z 
powodu nieprecyzyjnych systemów rejestracji stosowanych przez dostawców) wiążą się z 
ryzykiem wciągnięcia odbiorców w długi i spowodowania niepotrzebnych zmartwień i 
trudności.

Poprawka 949
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.
Operatorzy liczników dopilnowują, aby 
dane odbiorców były wykorzystywane w 
sposób bezpieczny oraz aby nie doszło przy 
tym do naruszenia przepisów o ochronie 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

Informacje dotyczące zużycia i kosztów muszą być wyraźne i zrozumiałe oraz przyczyniać się 
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do promowania efektywności energetycznej w prywatnych gospodarstwach domowych. Przy 
wykorzystywaniu takich danych musi być jednocześnie zapewniona ochrona danych 
odbiorców energii.

Poprawka 950
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym będą 
udostępniane stronie trzeciej działającej w 
imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
rzeczywistego zużycia energii będą 
udostępniane stronie trzeciej działającej w 
imieniu odbiorcy końcowego, bez 
dodatkowych kosztów i w formie 
pozwalającej klientom lepiej zrozumieć 
zużywanie przez nich energii.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie udowodniono, że informowanie klientów w czasie rzeczywistym o zużyciu przez nich 
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 ich znacznymi kosztami. Usługa 
informowania w czasie rzeczywistym powinna jednak być dostępna dla każdego klienta, który 
wystąpi z odpowiednim wnioskiem, i po rozsądnych kosztach.

Poprawka 951
Ioan Enciu

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

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów i w 
formacie, który może zostać wykorzystany 
do rzetelnego porównania oferowanych 
transakcji z uwzględnieniem przepisów w 
zakresie ochrony danych osobowych.

Or. ro

Poprawka 952
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że dane pomiarowe dotyczące 
produkcji energii w czasie rzeczywistym są 
udostępniane odbiorcom końcowym. 
Jeżeli odbiorcy końcowi zwrócą się z 
takim wnioskiem, dane pomiarowe 
dotyczące ich produkcji i zużycia energii w 
czasie rzeczywistym udostępniane są
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stronie trzeciej działającej w ich imieniu 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Or. en

Poprawka 953
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego 
w łatwo zrozumiałym formacie 
umożliwiającym porównanie podobnych 
transakcji.

Or. en

Poprawka 954
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
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energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego.

energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy końcowego 
z uwzględnieniem prawodawstwa w 
zakresie ochrony danych i kalibracji.

Or. en

Poprawka 955
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy 
końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci.

Or. en

Poprawka 956
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci



AM\883623PL.doc 15/110 PE475.955v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci. Państwa członkowskie 
gwarantują, że jeżeli odbiorcy końcowi 
zwrócą się z takim wnioskiem, dane 
pomiarowe dotyczące ich produkcji lub 
zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane stronie trzeciej 
działającej w imieniu odbiorcy 
końcowego.

W przypadku energii elektrycznej i na 
wniosek odbiorcy końcowego operatorzy 
liczników dopilnowują, aby licznik był w 
stanie dokonać rozliczeń z uwzględnieniem 
energii elektrycznej wytwarzanej w 
pomieszczeniach odbiorcy końcowego i 
wysyłanej do sieci.

Or. en

Poprawka 957
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, 
gdy są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

skreślony

Or. en
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Poprawka 958
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub z innej sieci 
centralnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach z wieloma lokalami 
mieszkalnymi, przemysłowymi lub 
usługowymi instaluje się także 
indywidualne ciepłomierze w celu 
dokonania pomiaru zużycia ciepła, 
chłodzenia lub ciepłej wody w każdym 
lokalu. W przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest wykonalne technicznie lub z 
ekonomicznego punktu widzenia, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze lub w każdym 
pomieszczeniu stosuje się indywidualne 
podzielniki kosztów ciepła zgodnie ze 
specyfikacjami w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uniknięcie nieporozumień i stworzenie równowagi między wszystkimi 
istniejącymi technologiami grzewczymi. W odniesieniu do całego sektora ogrzewania i 
chłodzenia muszą obowiązywać takie same zasady. Przedmiotowe przepisy powinny 
obejmować nie tylko mieszkania, lecz także sektor usługowy. Poza tym powinny być 
dopuszczone różne rodzaje podzielników kosztów ciepła.

Poprawka 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub poprzez system 
centralnego ogrzewania lub z 
indywidualnych źródeł ciepła, na wejściu 
do budynku lub odpowiednio na wyjściu z 
kotła instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielosegmentowych instaluje 
się także indywidualne przyrządy 
pomiarowe w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
segmencie. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
zużycia ciepła nie jest technicznie 
wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła stosuje się indywidualne 
podzielniki kosztów ciepła zgodnie ze 
specyfikacjami w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. en

Poprawka 960
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub poprzez system 
centralnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku lub odpowiednio na wyjściu z 
kotła instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielosegmentowych instaluje 
się także indywidualne przyrządy 
pomiarowe w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
segmencie. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
zużycia ciepła nie jest technicznie lub z 
ekonomicznego punktu widzenia
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zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła na każdym kaloryferze 
stosuje się indywidualne podzielniki 
kosztów ciepła zgodnie ze specyfikacjami 
w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. en

Poprawka 961
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub poprzez system 
centralnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku lub odpowiednio na wyjściu z 
kotła instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielosegmentowych instaluje 
się także indywidualne przyrządy 
pomiarowe w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
segmencie. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
zużycia ciepła nie jest technicznie lub z 
ekonomicznego punktu widzenia
wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła stosuje się indywidualne 
podzielniki kosztów ciepła zgodnie ze 
specyfikacjami w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. en

Poprawka 962
Paul Rübig

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

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku można zainstalować ciepłomierz. 
W budynkach wielorodzinnych można
także zainstalować indywidualne liczniki 
zużycia ciepła w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
mieszkaniu w oparciu o analizę kosztów i 
korzyści. W przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie lub z ekonomicznego 
punktu widzenia wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła można 
zastosować indywidualne podzielniki 
kosztów ciepła zgodnie ze specyfikacjami 
w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. en

Uzasadnienie

Efektywne lokalne systemy ogrzewania i chłodzenia należy oceniać według oszczędności 
energii pierwotnej.

Poprawka 963
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku można zainstalować ciepłomierz. 
W budynkach wielorodzinnych można 
zainstalować także indywidualne liczniki 
zużycia ciepła w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
mieszkaniu. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
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nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

zużycia ciepła nie jest technicznie 
wykonalne lub gdy koszty przewyższają
korzyści, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła na każdym kaloryferze 
stosuje się indywidualne podzielniki 
kosztów ciepła zgodnie ze specyfikacjami 
w załączniku VI (pkt 1.2), o ile jest to 
technicznie wykonalne.

Or. en

Poprawka 964
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych należy także 
zainstalować indywidualne liczniki 
zużycia ciepła w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
mieszkaniu tylko w przypadku 
pozytywnego wyniku analizy kosztów i 
korzyści. W przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie lub z ekonomicznego 
punktu widzenia wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze należy stosować
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2), jeśli domagają się tego odbiorcy 
końcowi.

Or. en

Poprawka 965
Ioan Enciu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu po 
przeprowadzeniu analizy kosztów i 
korzyści. W przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest wykonalne technicznie lub pod 
względem ekonomicznym, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze można zastosować
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

Or. ro

Poprawka 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu, jeśli 
zwiększają one efektywność energetyczną 
budynków. W przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
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każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

Or. fi

Poprawka 967
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie lub ekonomicznie 
wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła na każdym kaloryferze 
można zastosować indywidualne 
podzielniki kosztów ciepła zgodnie ze 
specyfikacjami w załączniku VI (pkt 1.2).

Or. de

Poprawka 968
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
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są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku można zainstalować ciepłomierz. 
W budynkach wielorodzinnych można 
zainstalować także indywidualne liczniki 
zużycia ciepła w celu dokonania pomiaru 
zużycia ciepła lub chłodzenia w każdym 
mieszkaniu. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
zużycia ciepła nie jest technicznie 
wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła na każdym kaloryferze 
można zastosować indywidualne 
podzielniki kosztów ciepła zgodnie ze 
specyfikacjami w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. de

Poprawka 969
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub z systemu 
centralnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku lub odpowiednio na wyjściu 
podgrzewacza wody instaluje się 
ciepłomierz.

Or. de
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Uzasadnienie

Ze względu na pomocniczość powinny móc o tym decydować państwa członkowskie. Na 
przykład wiele wieżowców w nowych państwach członkowskich jest jeszcze wyposażonych w 
systemy ogrzewania, które składają się tylko z jednej rury. Przebudowa wszystkich systemów 
ogrzewania będzie kosztowała samą Litwę około miliarda euro – elastyczność jest zatem 
nadal potrzebna.

Poprawka 970
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania lub gdy budynek jest 
wyposażony w centralne ogrzewanie, na 
wejściu do budynku instaluje się 
ciepłomierz.

Or. en

Poprawka 971
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
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są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych należy także 
zachęcać do instalowania indywidualnych 
liczników zużycia ciepła w celu dokonania 
pomiaru zużycia ciepła lub chłodzenia w 
każdym mieszkaniu. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
zużycia ciepła nie jest technicznie lub z 
ekonomicznego punktu widzenia
wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła na każdym kaloryferze 
stosuje się indywidualne podzielniki 
kosztów ciepła zgodnie ze specyfikacjami 
w załączniku VI (pkt. 1.2).

Or. en

Poprawka 972
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się
także indywidualne liczniki zużycia ciepła
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, w budynku instaluje 
się licznik zużycia ciepła w celu dokonania 
pomiaru zużycia ciepła lub chłodzenia.

Or. fi
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Uzasadnienie

Pomiar energii cieplnej w każdym mieszkaniu nie jest uzasadniony pod względem stosunku 
kosztów do korzyści i jest bardzo kosztownym rozwiązaniem w budynkach takich jak bloki 
mieszkalne, w których zainstalowane są wspólne systemy ogrzewania.

Poprawka 973
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu, jeśli 
jest to wykonalne. W przypadku gdy 
zastosowanie indywidualnych liczników 
zużycia ciepła nie jest technicznie 
wykonalne, w celu dokonania pomiarów 
zużycia ciepła na każdym kaloryferze 
można zastosować indywidualne 
podzielniki kosztów ciepła zgodnie ze 
specyfikacjami w załączniku VI (pkt 1.2).

Or. en

Poprawka 974
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
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budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła 
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie lub z ekonomicznego 
punktu widzenia wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt. 1.2).

Or. en

Poprawka 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne liczniki zużycia ciepła
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

W przypadku ogrzewania i chłodzenia, gdy 
są one dostarczane do budynku z sieci 
lokalnego ogrzewania, na wejściu do 
budynku instaluje się ciepłomierz. W 
budynkach wielorodzinnych instaluje się 
także indywidualne przyrządy pomiarowe
w celu dokonania pomiaru zużycia ciepła 
lub chłodzenia w każdym mieszkaniu. W 
przypadku gdy zastosowanie 
indywidualnych liczników zużycia ciepła 
nie jest technicznie wykonalne, w celu 
dokonania pomiarów zużycia ciepła na 
każdym kaloryferze stosuje się 
indywidualne podzielniki kosztów ciepła 
zgodnie ze specyfikacjami w załączniku VI 
(pkt 1.2).

Or. en
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Poprawka 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie indywidualnych liczników 
zużycia może podlegać bardziej 
rozbudowanej długoterminowej analizie 
kosztów i korzyści uwzględniającej 
zarówno koszty i korzyści dla rynku, jaki i 
dla odbiorców. Analiza powinna stanowić 
podstawę decyzji o wyborze formy 
pomiaru, która jest najbardziej opłacalna 
z uwzględnieniem specyfikacji w 
załączniku VI punkt 1.2 oraz ram 
czasowych umożliwiających instalację. 
Analiza kosztów i korzyści powinna 
ponadto być przeprowadzana nie później 
niż rok po upływie terminu transpozycji 
niniejszej dyrektywy do prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 977
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

skreślony
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Or. en

Poprawka 978
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

skreślony

Or. en

Poprawka 979
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

skreślony

Or. ro
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Poprawka 980
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów oraz 
obliczania zużycia ciepła lub chłodzenia 
oraz ciepłej wody w budynkach 
wielorodzinnych, do których dostarczane 
jest centralne ogrzewanie lub chłodzenie 
i/lub ciepła woda. Zasady takie mogą
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Or. de

Uzasadnienie

Istotne różnice występujące między poszczególnymi państwami członkowskimi wymagają 
zwiększenia elastyczności.

Poprawka 981
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów i 
fakturowania związanych ze zużyciem 
ciepła, chłodzenia lub ciepłej wody w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie,
chłodzenie lub ciepła woda. Zasady takie 
powinny obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
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mieszkaniami. przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Or. fr

Poprawka 982
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach z wieloma lokalami 
mieszkalnymi, przemysłowymi lub 
usługowymi, do których dostarczane jest 
centralne ogrzewanie lub chłodzenie. 
Zasady takie powinny obejmować 
wytyczne w sprawie współczynników 
korekcyjnych, tak by odzwierciedlić 
parametry budynku, np. przenoszenie 
ciepła pomiędzy mieszkaniami.

Or. de

Uzasadnienie

Przepisy te powinny obejmować nie tylko mieszkania, lecz także sektor usługowy.

Poprawka 983
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 

Państwa członkowskie mogą odpowiednio 
wprowadzać zasady dotyczące podziału 
kosztów związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
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dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy
mieszkaniami.

dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Or. de

Poprawka 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielosegmentowych do których 
dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
segmentami.

Or. en

Poprawka 985
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 

Państwa członkowskie wprowadzają 
zasady dotyczące podziału kosztów 
związanych ze zużyciem ciepła w 
budynkach wielorodzinnych, do których 
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dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie. Zasady takie powinny 
obejmować wytyczne w sprawie 
współczynników korekcyjnych, tak by 
odzwierciedlić parametry budynku, np. 
przenoszenie ciepła pomiędzy 
mieszkaniami.

dostarczane jest centralne ogrzewanie lub 
chłodzenie.

Or. en

Poprawka 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 987
Paul Rübig

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Inteligentne liczniki można 
rozpowszechniać w oparciu o pozytywną 
analizę kosztów i korzyści oraz jasne 
przepisy dotyczące ochrony danych oraz 
międzynarodowe normy.

Or. en
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Uzasadnienie

UE i jej organy opracowują obecnie normy, aby wykluczyć możliwość utworzenia „monopolu 
na inteligentne liczniki”. Rozpowszechnianie przed ustanowieniem jasnych i przejrzystych 
standardów jest pozbawione sensu.

Poprawka 988
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń,
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Państwa członkowskie zapewniają,
zgodnie z krajowymi planami 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników według wymogów dyrektyw 
2009/72/WE i 2009/73/WE, że informacje
dotyczące rzeczywistego zużycia i kosztów 
dostarczane są regularnie, w odniesieniu 
do wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii. 
Odbiorcom końcowym udostępniane są 
odpowiednie informacje pozwalające na 
całościowe zapoznanie się z bieżącymi 
kosztami energii, zgodnie z załącznikiem 
VI (pkt 2.2). Częstotliwość i formę, w 
jakiej dostarcza się informacje oraz ich 
treść, uzgadniają między sobą dostawca i 
odbiorca.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi określone w art. 8 załącznika VI odpowiadają specyfikacjom inteligentnych liczników 
i wdraża się je w ramach wymogów dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE, w których określono 
stabilny i realistyczny harmonogram. Ponadto informowanie klienta o należnej płatności za 
każdy okres nie powinno zakłócać podziału płatności zgodnie z rytmem najbardziej 
odpowiadającym odbiorcy.
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Poprawka 989
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE (analiza kosztów i korzyści 
przewidziana w załączniku 1 pkt 2 
przedmiotowych dyrektyw oraz proces 
standaryzacji prowadzony przez Komisję 
Europejską CEN TC294 dla gazu i CLC 
TC205 dla elektryczności) i dotyczących 
informacji, państwa członkowskie mogą 
zażądać, o ile jest to technicznie możliwe, 
racjonalne z punktu widzenia finansów i 
adekwatne do ewentualnych oszczędności 
energii dla odbiorców, aby informacje 
były dokładne oraz oparte na rzeczywistym 
zużyciu, w odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, w tym dystrybutorów energii, 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
oraz przedsiębiorstw prowadzących 
detaliczną sprzedaż energii, zgodnie z 
minimalną częstotliwością określoną w 
załączniku VI (pkt 2.1). Odbiorcom 
końcowym w ramach informacji dla 
odbiorców udostępniane są odpowiednie 
informacje pozwalające na całościowe 
zapoznanie się z bieżącymi kosztami 
energii, zgodnie z załącznikiem VI (pkt 
2.2).

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie systemów inteligentnego pomiaru gazu, o którego zależą proponowane 
częstotliwości rozliczeń mogą podlegać ekonomicznej ocenie kosztów i korzyści. Sposób 
sformułowania wniosku sugeruje, że inteligentny pomiar gazu jest ogólnym wymogiem, 
niepodlegającym analizie ekonomicznej. Należy unikać nadmiaru informacji w rachunkach. 
Należy uwzględnić rozróżnienie pomiędzy rozliczeniem a informacjami dla odbiorcy 
dotyczącymi jego zużycia.
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Poprawka 990
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii,
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1).
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, według 
ustalonych krajowych planów 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników zgodnie z prawnymi wymogami 
dyrektywy 2009/72/WE, że rozliczenia, 
dokonywane co najmniej raz na dwa 
miesiące, są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii,
a także że są udostępniane na wniosek 
odbiorcy, jeśli pozwalają na to jego 
przyrządy pomiarowe. Odbiorcom 
końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2). Częstotliwość i 
forma informacji dostępnych dla odbiorcy 
uzgodniona będzie pomiędzy odbiorcą a 
dostawcą.

Or. en

Uzasadnienie

Przed zastosowaniem liczników ciepła powinno się uwzględnić wykonalność techniczną i 
ekonomiczną, zwłaszcza w kontekście długoterminowych kosztów i korzyści. Przepisy 
szczegółowe dotyczące rozliczeń powinny umożliwiać różne metody rozliczeń (w tym 
polecenie zapłaty) i różne częstotliwości w zależności od potrzeb odbiorców, zużycia i 
szczególnych preferencji.
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Poprawka 991
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, w 
miarę możliwości i z uwzględnieniem 
ekonomicznych kryteriów wykonalności, 
do dnia 1 stycznia 2015 r., że informacje 
udostępniane o zużyciu są dokładne oraz 
oparte są na rzeczywistym zużyciu, w 
odniesieniu do wszystkich sektorów 
objętych zakresem niniejszej dyrektywy, w 
tym dystrybutorów energii, operatorów 
systemów dystrybucyjnych oraz 
przedsiębiorstw prowadzących detaliczną 
sprzedaż energii, zgodnie z minimalną 
częstotliwością określoną w załączniku VI 
(pkt 2.1). Odbiorcom końcowym wraz z 
takimi danymi udostępniane są 
odpowiednie informacje pozwalające na 
całościowe zapoznanie się z bieżącymi 
kosztami energii, zgodnie z załącznikiem 
VI (pkt 2.2).

Or. de

Uzasadnienie

Rozliczenie miesięczne (wystawienie rachunku) zwłaszcza w przypadku kosztów ciepła może 
doprowadzić do problemów społecznych i niedoborów finansowych wśród 
najemców/użytkowników, ponieważ koszty te nie rozkładają się równomiernie na cały rok, 
lecz przypadają głównie na miesiące zimowe, kiedy to koszty ogrzewania są szczególnie 
wysokie. Konieczne jest zatem pilne wyjaśnienie „rozliczenia”.

Poprawka 992
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, poprzez 
inteligentny pomiar lub automatyczny 
odczyt według krajowych planów 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników zgodnie z wymogami dyrektywy 
2009/72/WE, że rozliczenia są dokładne 
oraz zawierają informacje o rzeczywistym 
zużyciu, w odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, w tym dystrybutorów energii, 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
oraz przedsiębiorstw prowadzących 
detaliczną sprzedaż energii, zgodnie z 
minimalną częstotliwością określoną w 
załączniku VI (pkt 2.1). Odbiorcom 
końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Or. en

Poprawka 993
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, zgodnie 
z krajowymi planami wprowadzania 
inteligentnych liczników, co wynika z 
dyrektywy 2009/72/WE, że rozliczenia są 
dokładne oraz oparte są na rzeczywistym 
zużyciu, w odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, w tym dystrybutorów energii, 
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prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

operatorów systemów dystrybucyjnych 
oraz przedsiębiorstw prowadzących 
detaliczną sprzedaż energii, zgodnie z 
minimalną częstotliwością określoną w 
załączniku VI (pkt 2.1). Odbiorcom 
końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Or. fr

Poprawka 994
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym lub prognozowanym 
zużyciu, w zależności od ustaleń z 
klientem, w odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, w tym dystrybutorów energii, 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
oraz przedsiębiorstw prowadzących 
detaliczną sprzedaż energii, a także 
podziału kosztów w budynkach 
wielorodzinnych, zgodnie z minimalną 
częstotliwością określoną w załączniku VI 
(pkt 2.1). Odbiorcom końcowym wraz z 
rachunkiem lub za pomocą innych 
odpowiednich metod udostępniane są 
odpowiednie informacje pozwalające na 
całościowe zapoznanie się z bieżącymi 
kosztami energii, zgodnie z załącznikiem 
VI (pkt 2.2).
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Or. de

Poprawka 995
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2). W rozliczeniu 
należy zatem zawsze podawać 
przewidywane zużycie roczne w 
uśrednieniu miesięcznym.

Or. de

Poprawka 996
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z Oprócz zobowiązań wynikających z 
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dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r. lub 
do dnia montażu inteligentnego licznika, 
że zestawienia są dokładne oraz oparte są 
na rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z 
zestawieniem udostępniane są odpowiednie 
informacje pozwalające na całościowe 
zapoznanie się z bieżącymi kosztami 
energii, zgodnie z załącznikiem VI (pkt 
2.2).

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 997
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż w 2020 r., że rozliczenia są 
dokładne oraz oparte są na rzeczywistym 
zużyciu, w odniesieniu do wszystkich 
sektorów objętych zakresem niniejszej 
dyrektywy, w tym dystrybutorów energii, 
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energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

operatorów systemów dystrybucyjnych 
oraz przedsiębiorstw prowadzących 
detaliczną sprzedaż energii, zgodnie z 
minimalną częstotliwością określoną w 
załączniku VI (pkt 2.1). Odbiorcom 
końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2) i stosownymi 
przepisami dyrektywy 2009/72/WE 
dotyczącymi elektryczności i dyrektywy 
2009/73/WE dotyczącymi gazu.

Or. en

Poprawka 998
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, dystrybucji i 
kosztami z tytułu obowiązków świadczenia 
usług publicznych zgodnie z załącznikiem 
VI (pkt 2.2).
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Poprawka 999
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2), o ile dostępne 
są odpowiednie rozwiązania techniczne.

Or. de

Poprawka 1000
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, że 
informacje rozliczeniowe oparte są na 
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rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

rzeczywistym zużyciu. Odbiorcom 
końcowym wraz z informacjami 
rozliczeniowymi udostępniane są 
odpowiednie informacje pozwalające na 
całościowe zapoznanie się z bieżącymi 
kosztami energii, zgodnie z załącznikiem 
VI (pkt 2.2).

Or. de

Poprawka 1001
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, po 
montażu inteligentnych liczników, że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).
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Or. en

Poprawka 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne, a informacje 
dotyczące rozliczeń oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2) i stosownymi 
przepisami dyrektywy 2009/72/WE 
dotyczącymi elektryczności i dyrektywy 
2009/73/WE dotyczącymi gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Odbiorcom należy dostarczyć dokładne i przejrzyste informacje dotyczące rzeczywistego 
zużycia, ale nie należy nakładać na nich wymogu opłacania rachunków w oparciu o 
rzeczywiste zużycie. Przepis ten powinien być ponadto dostosowany do wymogów trzeciego 
pakietu dotyczących wdrażania systemów inteligentnego pomiaru.
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Poprawka 1003
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
wszystkich sektorów z pozytywnym 
wynikiem analizy kosztów i korzyści i w 
oparciu o studium wykonalności, objętych 
zakresem niniejszej dyrektywy, w tym 
dystrybutorów energii, operatorów 
systemów dystrybucyjnych oraz 
przedsiębiorstw prowadzących detaliczną 
sprzedaż energii, zgodnie z minimalną 
częstotliwością określoną w załączniku VI 
(pkt 2.1). Odbiorcom końcowym wraz z 
rachunkiem udostępniane są odpowiednie 
informacje pozwalające na całościowe 
zapoznanie się z bieżącymi kosztami 
energii, zgodnie z załącznikiem VI (pkt 
2.2).

Or. en

Poprawka 1004
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 

Oprócz zobowiązań wynikających z 
dyrektywy 2009/72/WE i dyrektywy 
2009/73/WE i dotyczących rozliczeń, 
państwa członkowskie zapewniają, nie 
później niż do dnia 1 stycznia 2015 r., że 
rozliczenia są dokładne oraz oparte są na 
rzeczywistym zużyciu, w odniesieniu do 
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wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są odpowiednie informacje 
pozwalające na całościowe zapoznanie się 
z bieżącymi kosztami energii, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 2.2).

wszystkich sektorów objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy, w tym dystrybutorów 
energii, operatorów systemów 
dystrybucyjnych oraz przedsiębiorstw 
prowadzących detaliczną sprzedaż energii, 
zgodnie z minimalną częstotliwością 
określoną w załączniku VI (pkt 2.1). 
Odbiorcom końcowym wraz z rachunkiem 
udostępniane są wszystkie odpowiednie 
informacje pozwalające na całościowe 
zapoznanie się z bieżącymi kosztami 
energii, zgodnie z załącznikiem VI (pkt 
2.2). 

Or. ro

Poprawka 1005
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów, a także 
umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, jeśli jest to 
ekonomicznie opłacalne, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Or. ro

Poprawka 1006
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także w przypadku montażu 
inteligentnych liczników umożliwiono 
łatwy dostęp do uzupełniających 
informacji umożliwiających samodzielne 
sprawdzenie zużycia w przeszłości, 
zgodnie z załącznikiem VI (pkt 1.1).

Or. en

Poprawka 1007
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości.

Or. en

Poprawka 1008
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania zestawień i
rachunków w wersji elektronicznej lub 
papierowej, a także umożliwiono łatwy 
dostęp do uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1009
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego w takiej formie, 
w jakiej otrzymuje je także odbiorca 
końcowy. Jeśli strony umowy się na to nie 
zgadzają, wcześniej należy ustalić zasady 
podziału kosztów.

Or. de

Uzasadnienie

Każda modyfikacja prowadziłaby do zwiększenia obciążenia administracyjnego i tym samym 
również kosztów. O ile strony umowy życzą sobie tego, mogą się na to nie zgodzić, przy czym 
w razie wątpliwości odbiorca musi następnie ponieść wyższe koszty.
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Poprawka 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego lub stronie 
trzeciej wyznaczonej przez takiego 
odbiorcę.

Or. fr

Poprawka 1011
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane odbiorcy lub
dostawcy usług energetycznych 
wyznaczonemu przez odbiorcę 
końcowego.

Or. en

Poprawka 1012
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich zestawień energii i zużycia 
w przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1013
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nakładają wymogi, 
zgodnie z którymi informacje i 
oszacowania dotyczące taryf dostarczane 
są odbiorcom na ich życzenie w 
odpowiednim terminie i w łatwym do 
zrozumienia formacie umożliwiającym 
odbiorcom porównanie podobnych 
transakcji i zmianę krajowego dostawcy 
energii w sposób opłacalny pod względem 
ekonomicznym.

Or. en

Poprawka 1014
Vicky Ford



PE475.955v01-00 52/110 AM\883623PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W uzasadnionych przypadkach państwa 
członkowskie powinny zachęcać do 
wprowadzenia systemów taryf, które 
zachęcają odbiorców do zaoszczędzenia 
niewielkiej ilości dodatkowych jednostek 
zużycia energii.

Or. en

Poprawka 1015
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Rozliczenia i zestawienia informacji
pochodzące z opomiarowania i rozliczeń 
indywidualnego zużycia energii, jak 
również inne informacje wymienione w 
ust. 1, 2 i 3 oraz w załączniku VI, są 
przekazywane odbiorcom końcowym 
nieodpłatnie w co najmniej dwóch typach 
bezpośrednich informacji zwrotnych, 
których część będzie dostarczana za 
pomocą domowego wyświetlacza.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zaleceniami Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) informacje powinny 
być dostarczone odbiorcom końcowym poprzez co najmniej dwa wybrane kanały komunikacji. 
Analizy projektów pilotażowych inteligentnego pomiaru oraz badania nad zwiększeniem 
efektywności energetycznej i umożliwieniem zaspokojenia popytu wykazały, że domowe 
wyświetlacze osiągają najlepsze rezultaty w kwestii oszczędności energii.
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Poprawka 1016
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane 
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje w formie elektronicznej
pochodzące z opomiarowania i rozliczeń 
indywidualnego zużycia energii, jak 
również inne informacje wymienione w 
ust. 1, 2 i 3 oraz w załączniku VI, są 
przekazywane odbiorcom końcowym. Nie 
dotyczy to rachunku papierowego jako 
takiego.

Or. en

Uzasadnienie

Informacji należy dostarczać w sposób opłacalny pod względem ekonomicznym. Powyższy 
przepis powinien w związku z tym mieć zastosowanie wyłącznie do informacji w formie 
elektronicznej w celu zminimalizowania kosztów administracyjnych.

Poprawka 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane 
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane 
odbiorcom końcowym.

Or. en

Poprawka 1018
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz
w załączniku VI, są przekazywane
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 są
przekazywane odbiorcom końcowym w 
sposób przejrzysty i opłacalny pod 
względem ekonomicznym.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie powinno być zawarte wyraźniejsze rozróżnienie pomiędzy wiążącymi 
minimalnymi wymaganiami w zakresie informacji dotyczących pomiaru/rozliczeń a bardziej
skomplikowanymi informacjami zawartymi w konkurencyjnych ofertach, które nie mogą być 
bezpłatne.

Poprawka 1019
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane 
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane 
odbiorcom końcowym w sposób 
przejrzysty i opłacalny pod względem 
ekonomicznym.

Or. en

Poprawka 1020
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz
w załączniku VI, są przekazywane
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3, są
przekazywane odbiorcom końcowym za 
minimalną opłatą.

Or. en

Poprawka 1021
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3 oraz 
w załączniku VI, są przekazywane 
odbiorcom końcowym nieodpłatnie.

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 
informacje wymienione w ust. 1, 2 i 3, są 
przekazywane odbiorcom końcowym.

Or. de

Uzasadnienie

Załącznik VI jest zbyt szczegółowy. Udostępnianie odbiorcy końcowemu wszystkich danych 
może prowadzić do frustracji i obciążenia psychicznego. Ostatecznie odbiorca końcowy 
powinien sam być w stanie pobierać – za pośrednictwem interfejsu – dane, które przydadzą 
mu się do oceny własnego zużycia energii. Istnieją już przepisy krajowe dotyczące podziału 
kosztów; Komisja nie udowodniła jednak konieczności ujednolicenia tych przepisów.

Poprawka 1022
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, 
jeśli w analizie kosztów i korzyści zostanie 
wykazane, iż koszty instalacji 
indywidualnych liczników przewyższają 
korzyści, jakie odbiorca końcowy mógłby 
czerpać z potencjalnych oszczędności.
Jeśli ocena ekonomiczna 
rozpowszechnienia inteligentnych 
liczników zgodnie z dyrektywą 
2009/72/WE wypadnie pozytywnie, 
postanowienia dotyczące ram czasowych 
określone w ust. 2 nie mają zastosowania.

Or. en

Poprawka 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania, 
jeśli w analizie kosztów i korzyści zostanie 
wykazane, iż koszty instalacji 
indywidualnych liczników przewyższają 
korzyści, jakie odbiorca końcowy mógłby 
czerpać z potencjalnych oszczędności.
Jeśli ocena ekonomiczna 
rozpowszechnienia inteligentnych 
liczników zgodnie z dyrektywą 
2009/72/WE wypadnie pozytywnie, 
postanowienia dotyczące ram czasowych 
określone w ust. 2 nie mają zastosowania.

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa dystrybucyjne biorą już udział w działaniach na rzecz rozpowszechnienia 
inteligentnych liczników zgodnie z ramami czasowymi określonymi w dyrektywie 2009/72/WE 
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dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w której określono, że 
do 2020 r. inteligentne liczniki należy zainstalować u 80% odbiorców, którzy, na podstawie 
analizy kosztów i korzyści, zostali ocenieni pozytywnie. Nowa dyrektywa nie powinna 
zaburzać realizowanych planów inwestycyjnych. Jednocześnie nie należy zmuszać 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych do przyjmowania rozwiązań, które z ekonomicznego punktu 
widzenia nie są realistyczne.

Poprawka 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja i państwa członkowskie 
zobowiązują się do ustanowienia 
kierunków badań celem wynalezienia
technologii kompatybilnych z budynkami 
zabytkowymi lub mającymi znaczenie dla 
kultury pod względem wszystkich 
aspektów związanych z zastosowaniem 
odnawialnych źródeł energii oraz
instalacją inteligentnych liczników i z 
innymi technologiami energooszczędnymi 
lub wytwarzania energii, które należałoby 
w takich budynkach zastosować. Komisja 
i państwa członkowskie podejmują się 
również rozpowszechnienia wyników 
przeprowadzonych już badań.

Or. es

Poprawka 1025
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Postanowienia niniejszego artykułu są 
zgodne z harmonogramem i warunkami 
wprowadzania inteligentnych liczników, 
przewidzianymi w dyrektywie 2009/72/WE 
i 2009/73/WE, a liczniki zainstalowane 
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zgodnie z tymi dwiema dyrektywami 
powinny umożliwić dokładne 
fakturowanie oparte na realnym zużyciu 
energii.

Or. fr

Poprawka 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Koszty zakupu, instalacji i utrzymania 
indywidualnych liczników energii 
elektrycznej, gazu ziemnego, centralnego 
ogrzewania/chłodzenia i gorącej wody 
instalowanych na mocy niniejszej 
dyrektywy ponoszą dostawcy energii na 
warunkach określonych w umowach 
dotyczących charakterystyki 
energetycznej.

Or. ro

Poprawka 1027
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie wymagają od 
krajowych organów regulacyjnych, by te 
ostatnie sprawdzały co roku dostępność i 
poziom użyteczności rachunków za 
energię dla odbiorców. Wyniki tych 
kontroli są dostępne publicznie.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zmienić zużycie energii, jej odbiorcy muszą być w stanie zrozumieć otrzymywane 
rachunki za jej zużycie. Dlatego też należy wymagać od krajowych organów regulacyjnych 
sprawdzania, czy odbiorcy są w stanie zrozumieć swoje rachunki. Dzięki ogólnodostępności 
tych informacji odbiorcy będą mogli wybrać te przedsiębiorstwa, które oferują sprawdzone 
rozwiązania.

Poprawka 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Z uwagi na specyfikę budynków 
zabytkowych i mających znaczenie dla 
kultury należałoby zainicjować kierunek 
ocen w zakresie różnych profili zużycia 
energii, z uwzględnieniem cech izolacji w 
historycznym budownictwie, sposobu 
przystosowania budynku do warunków 
środowiskowych oraz dobrych praktyk 
stosowanych w przeszłości w odniesieniu 
do wykorzystywania i funkcjonalności 
takich budynków.

Or. es

Poprawka 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Finansowanie
1. Komisja i państwa członkowskie 
ustanawiają instrumenty i mechanizmy 
finansowania, w tym: 
a) wkład finansowy i grzywny za 
niedopełnienie obowiązków określonych w 
art. 6;
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b) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną w obrębie wieloletnich ram 
finansowych, zwłaszcza Funduszu 
Spójności, funduszów strukturalnych i 
rozwoju obszarów wiejskich oraz 
specjalnych europejskich instrumentów
finansowych, pomocy technicznej i 
inżynierii finansowej;
c) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i inne europejskie 
instytucje finansowe, zwłaszcza 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) oraz Bank Rozwoju Rady 
Europy;
d) środki krajowe, w tym pochodzące z 
banków publicznych oraz innych 
krajowych instytucji finansowych;
e) 10% pomocy w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, które 
można wykorzystać do promowania 
środków w zakresie efektywności 
energetycznej stosowanych na mocy 
niniejszej dyrektywy;
f) wykorzystanie innych funduszy UE do 
promowania badań i rozwoju, kampanii 
informacyjnych lub świadomości 
efektywności energetycznej;
2. Zapewnia się zachęty finansowe lub 
fiskalne w celu zastosowania zaleceń 
sformułowanych podczas audytów 
energetycznych przeprowadzanych na 
mocy niniejszej dyrektywy. Instrumenty 
finansowania:
a) dostarczają narzędzia finansowe (np. 
gwarancje udzielone na zabezpieczenie 
pożyczki na potrzeby kapitału prywatnego, 
gwarancje dla umów pożyczkowych do 
celów upowszechniania efektywności 
energetycznej, pożyczki dotowane i 
specjalne linie kredytowe), które 
zmniejszają potencjalne i rzeczywiste 
ryzyko projektów służących efektywności 
energetycznej;
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b) zapewniają odpowiednie środki na 
wspieranie programów szkoleń i 
certyfikacji, podnoszących i 
potwierdzających kwalifikacje w zakresie 
efektywności energetycznej; 
3. W celu osiągnięcia celów określonych 
w ust. 1 i 2 Komisja i państwa 
członkowskie podejmują zwłaszcza 
działania na rzecz utrzymania inwestycji 
w poprawę efektywności energetycznej na 
korzyść osób dotkniętych ubóstwem 
energetycznym, w tym umowy dotyczące 
poprawy efektywności energetycznej;
4. Państwa członkowskie mogą 
zastosować niższą stawkę VAT, ale nie 
niższą niż 5%, na usługi i produkty 
nabywane na mocy niniejszej dyrektywy; 
5. W razie potrzeby Komisja bezpośrednio 
lub za pośrednictwem europejskich 
instytucji finansowych na wniosek państw 
członkowskich wspiera je w tworzeniu 
instrumentów finansowania oraz 
systemów pomocy technicznej celem 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
poszczególnych sektorach, wspierając 
wymianę najlepszych praktyk między 
władzami krajowymi i regionalnymi lub 
właściwymi organizacjami.

Or. ro

Poprawka 1030
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 

skreślony
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zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, 
a następnie bezzwłocznie powiadamiają ją 
o wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States. In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Poprawka 1031
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Kary nie mogą być 
nakładane w wysokościach 
zryczałtowanych, ani niezależnie od winy. 
Poszczególne przypadki należy dokładnie 
rozpatrywać pod względem wysiłków, jakie
podjęły na przykład przedsiębiorstwa 
energetyczne w celu osiągnięcia 
określonych celów, a także powodów, dla 
których nie udało się osiągnąć tych celów.
Najpóźniej do dnia [12 miesięcy po 
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wejściu w życie niniejszej dyrektywy] 
państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. de

Poprawka 1032
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6–8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

O ile państwa członkowskie zdecydują się 
na systemy obowiązkowe, określają 
przepisy dotyczące kar nakładanych w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów 
krajowych przyjętych na podstawie art. 6–
8, a także podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. de

Uzasadnienie

O ile państwa członkowskie decydują się na instrumenty będące alternatywą dla 
instrumentów zaproponowanych przez Komisję, kary nie mają żadnego sensu.

Poprawka 1033
Lena Kolarska-Bobińska



PE475.955v01-00 64/110 AM\883623PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Jeśli państwa członkowskie zdecydowały 
się nie stosować zatwierdzonych 
alternatywnych rozwiązań, określają 
przepisy dotyczące kar nakładanych w 
przypadku nieprzestrzegania przepisów
krajowych przyjętych na podstawie art. 6-
8, a także podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Kary te mogą 
przyjąć formę nakazu zakupu 
dodatkowych uprawnień w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Najpóźniej do dnia [12 miesięcy po
wejściu w życie niniejszej dyrektywy] 
państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. en

Poprawka 1034
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne i
proporcjonalne. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
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wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. en

Poprawka 1035
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6–8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Najpóźniej do dnia [12 
miesięcy po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy] państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6–8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być uzasadnione, skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające. Najpóźniej 
do dnia [12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą. 

Or. ro

Poprawka 1036
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące zachęt i finansowania, 
aby zachęcić przedsiębiorstwa i 
mieszkańców do przeprowadzenia 
inwestycji w efektywność energetyczną.
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Uzasadnienie

Zachęty są ważne, aby przyspieszyć dążenie do efektywności energetycznej w Unii 
Europejskiej. Kary nikomu nie pomogą.

Poprawka 1037
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
kwoty uzyskane z wyżej wymienionych kar 
zostały skierowane na wsparcie finansowe 
efektywności energetycznej w odniesieniu 
do przepisów art. 16a (nowy).

Or. en

Poprawka 1038
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 

skreślony
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zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w 
załączniku VII.

Or. en

Poprawka 1039
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w 
załączniku VII.

skreślony

Or. en

Poprawka 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, i zawiadamiają o 
nim Komisję.

W każdym z krajowych planów określa 
się:
a) krajowe cele rozwoju kogeneracji na 
rok 2020 oraz wynikające z nich cele 
pośrednie;
b) obszary promowania ogrzewania 
lokalnego, w odniesieniu do których w 
wyniku analizy kosztów i korzyści 
stwierdzono istnienie potencjału 
kogeneracji;
c) informacje określone w załączniku VII.
d) Plany te należy oprzeć na całościowej 
analizie kosztów i korzyści dla każdej z 
planowanych inwestycji, z 
uwzględnieniem istniejącego poziomu 
popytu na ciepło oraz oceny różnych 
profili zużycia (np. przemysłowego, 
mieszkalnego bądź usługowego). Ponadto 
należy rozważyć różne rodzaje kogeneracji 
(mikrokogeneracja, kogeneracja na 
własny użytek itd.) w oparciu o 
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indywidualne cechy wzorców krajowego 
popytu i zużycia.
Plany są aktualizowane oraz zgłaszane 
Komisji co pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Uzasadnienie

Nie zaleca się przyjmowania uniwersalnego podejścia do promowania CHP. Z uwagi na 
wiele problemów technicznych związanych z CHP należy uwzględnić warunki krajowe. Należy 
wprowadzić wymogi w oparciu o analizę kosztów i korzyści przeprowadzoną na poziomie 
systemu według ściśle ustalonych kryteriów i warunków. Analiza taka powinna wskazywać na 
strefy rozwoju systemów lokalnego ogrzewania/chłodzenia, w których zapotrzebowanie jest 
wystarczające do uzasadnienia rozbudowy lokalnych sieci ogrzewania/chłodzenia.

Poprawka 1041
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, i zawiadamiają o 
nim Komisję.



PE475.955v01-00 70/110 AM\883623PL.doc

PL

zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

W każdym z krajowych planów określa 
się:
a) krajowe cele rozwoju kogeneracji na 
rok 2020 oraz wynikające z nich cele 
pośrednie;
b) obszary promowania ogrzewania 
lokalnego, w odniesieniu do których w 
wyniku analizy kosztów i korzyści 
stwierdzono istnienie potencjału 
kogeneracji;
c) informacje określone w załączniku VII.

d) Plany te należy oprzeć na całościowej 
analizie kosztów i korzyści dla każdego z 
planowanych inwestycji, z 
uwzględnieniem istniejącego poziomu 
popytu na ciepło oraz oceny różnych 
profili zużycia (np. przemysłowego, 
mieszkalnego bądź usługowego). Ponadto 
należy rozważyć różne rodzaje kogeneracji 
(mikrokogeneracja, kogeneracja na 
własny użytek itd.) w oparciu o 
indywidualne cechy wzorców krajowego 
popytu i zużycia.
Plany są aktualizowane oraz zgłaszane 
Komisji co pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en
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Uzasadnienie

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 1042
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w 
załączniku VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie dokonują analizy 
kompleksowej oceny potencjału 
zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia i zawiadamiają o 
tym Komisję. Oceny są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat.

Or. en
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Poprawka 1043
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w
załączniku VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2016 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzenie tego rodzaju planów wymaga od państw członkowskich czasu i pracowników. 
Dwa lata są w tym wypadku realistycznym terminem. Poza tym nie należy oczekiwać, że tego 
rodzaju plany w ciągu pięciu czy dziesięciu lat stracą aktualność, tak iż będzie można 
zrezygnować z ich regularnego aktualizowania, które jest niezwykle pracochłonne i tym 
samym kosztowne. Wiążące plany nie są zgodne z koncepcją konkurencji.

Poprawka 1044
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w
załączniku VII.

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie dokonują kompleksowej 
oceny zapotrzebowania w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia w celu rozwijania 
potencjału zastosowania wysokosprawnej 
kogeneracji oraz efektywnych systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
zawierający informacje określone w 
załączniku VII, i zawiadamiają o nim 
Komisję. Jeśli przeprowadziły już 
równoważną ocenę, zawiadamiają o niej 
Komisję. Ocena powinna rozpatrzeć różne 
rodzaje kogeneracji w oparciu o 
indywidualne cechy wzorców krajowego 
popytu i zużycia. Plany są aktualizowane 
oraz zgłaszane Komisji co pięć lat. 
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
skuteczne wykorzystanie zasobów 
energetycznych oraz opracowanie 
zasobooszczędnych systemów ogrzewania i 
chłodzenia było rozpatrywane w lokalnych 
i regionalnych planach rozwoju, w tym w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
miast i wsi, a także w lokalnych i 
regionalnych strategiach energetycznych i 
planowaniu energetycznym. Uwzględnia 
się przy tym lokalne/regionalne rynki 
ciepłownicze.

Or. en

Poprawka 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie dokonują kompleksowej 
oceny zapotrzebowania na kogenerację w 
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rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w
załączniku VII.

celu rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Jeśli 
przeprowadziły już równoważną ocenę, 
zawiadamiają o niej Komisję. Ocena 
powinna rozpatrzeć różne rodzaje 
kogeneracji w oparciu o indywidualne 
cechy wzorców krajowego popytu i 
zużycia. Plany są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby skuteczne 
wykorzystanie zasobów energetycznych 
oraz opracowanie zasobooszczędnych 
systemów ogrzewania i chłodzenia było 
rozpatrywane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także w lokalnych i regionalnych 
strategiach energetycznych i planowaniu
energetycznym.

Or. en

Poprawka 1046
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie dokonują oceny potencjału 
zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Jeśli 
przeprowadziły równoważną ocenę, 
zawiadamiają o niej Komisję. Ocena jest 
aktualizowana oraz zgłaszana Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby efektywne wykorzystanie 



AM\883623PL.doc 75/110 PE475.955v01-00

PL

regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w
załączniku VII.

zasobów energetycznych ogrzewania i 
chłodzenia było rozpatrywane we 
wszystkich lokalnych i regionalnych 
strategiach energetycznych. Uwzględnia 
się przy tym lokalne/regionalne rynki 
ciepłownicze.

Or. en

Poprawka 1047
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w
załączniku VII.

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie dokonują kompleksowej
oceny potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Jeśli 
przeprowadziły już równoważną ocenę, 
zawiadamiają o niej Komisję. Ocena jest 
aktualizowana oraz zgłaszana Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, aby skuteczne wykorzystanie 
zasobów energetycznych oraz 
opracowanie zasobooszczędnych 
systemów ogrzewania i chłodzenia było 
rozpatrywane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także w lokalnych i regionalnych 
strategiach energetycznych i planowaniu
energetycznym. Uwzględnia się przy tym 
lokalne/regionalne rynki ciepłownicze.

Or. en
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Poprawka 1048
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w 
załączniku VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie zachęcają 
do tego, aby skuteczne wykorzystanie 
zasobów energetycznych oraz 
opracowanie zasobooszczędnych 
systemów ogrzewania i chłodzenia było 
rozpatrywane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także w lokalnych i regionalnych 
strategiach energetycznych i planowaniu
energetycznym. Uwzględnia się przy tym 
lokalne i regionalne rynki ciepłownicze.

Or. en

Poprawka 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
zidentyfikowania i skuteczniejszego
rozwijania potencjału zastosowania 
kogeneracji oraz efektywnych systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
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informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w 
załączniku VII.

zawierający informacje określone w 
załączniku VII, i zawiadamiają o nim 
Komisję. Plany są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat.

Or. fi

Poprawka 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w 
załączniku VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przeprowadzają globalną
ocenę mającą na celu rozwijanie 
potencjału efektywnych energetycznie 
technologii, w tym wysokosprawnej 
kogeneracji oraz efektywnych systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
zawierającą informacje określone w 
załączniku VII, i zawiadamiają o niej 
Komisję. Plany są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat. Państwa 
członkowskie dopilnowują, za pomocą 
swoich ram regulacyjnych, aby krajowe 
plany w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
były uwzględniane w lokalnych i 
regionalnych planach rozwoju, w tym w
planach zagospodarowania przestrzennego 
miast i wsi, a także uwzględniały specyfikę 
lokalnego i regionalnego rynku 
grzewczego. W celu dokonania 
wspomnianej powyżej oceny państwa 
członkowskie przeprowadzają na swoich 
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obszarach analizy stosunku kosztów do 
korzyści, oparte na wykonalności i 
adekwatności technicznej i ekonomicznej
w taki sposób, aby wprowadzić skuteczne 
rozwiązania po akceptowalnych kosztach.

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestią zasadniczą wydaje się umożliwienie państwom członkowskim przeprowadzenia 
przede wszystkim ogólnej oceny właściwych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej 
na podstawie analizy stosunku kosztów do korzyści, bez jakichkolwiek uprzedzeń. Należy 
również uwzględnić warunki lokalne.

Poprawka 1051
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokoprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat i powinny uwzględniać m.in. 
możliwe redukcje obciążenia grzewczego i 
chłodniczego wynikające z rozdziału II 
art. 4-8, z wdrożenia dyrektywy 
2010/31/UE i innych środków, a także 
wpływu, jaki zmniejszenie zużycia energii 
będzie miało na przyszłe potrzeby 
infrastruktury. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
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zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII. Krajowe plany w zakresie ogrzewania 
i chłodzenia w pełni uwzględniają analizę 
krajowego potencjału w zakresie 
wysokowydajnej kogeneracji, 
przeprowadzaną na mocy dyrektywy 
2004/8/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Środki po stronie podaży energii powinny uwzględniać usprawnienia po stronie popytu, aby 
uniknąć nadwyżki podaży i porzuconych inwestycji.

Poprawka 1052
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII. Jeśli potencjał w zakresie kogeneracji 
energii elektrycznej i ciepła został już 
prawie w całości wykorzystany w danym 
państwie członkowskim i nowe środki 
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byłyby znacznie mniej opłacalne niż w 
innych państwach, Komisja może z 
uzasadnionych powodów objąć dane 
państwo odstępstwem od przepisów art. 
10.

Or. fi

Uzasadnienie

W niektórych państwach istnieje znacznie więcej planów dotyczących CHP niż w innych. 
Opracowywanie nowych planów dotyczących CHP powinno być opłacalne w gospodarce 
wolnorynkowej, co jest znacznie trudniejsze w państwach członkowskich, o których mowa w 
powyższym ustępie, niż w państwach, w których istnieje niewykorzystany potencjał w zakresie 
kogeneracji ciepła i energii.

Poprawka 1053
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji, w tym 
mikrokogeneracji, oraz efektywnych 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, zawierający informacje 
określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII. Krajowe plany dotyczące ogrzewania 
i chłodzenia mogą w uzasadnionych 
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przypadkach zawierać rozdział na temat 
lokalnej mikrokogeneracji.

Or. en

Uzasadnienie

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Poprawka 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają plan rozwijania 
potencjału zastosowania wysokosprawnej 
kogeneracji, w tym mikrokogeneracji, oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en
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Poprawka 1055
Matthias Groote

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Obciążenia 
administracyjne należy utrzymywać przy 
tym na możliwie jak najniższym poziomie.
Plany są aktualizowane oraz zgłaszane 
Komisji co pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII. W tych planach zagospodarowania 
przestrzennego należy priorytetowo 
potraktować wysokowydajną kogenerację.

Or. de

Poprawka 1056
Daniel Caspary

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie analizują potencjał 
zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
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rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

oraz efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, w 
tym analizę kosztów i korzyści, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Analizy są 
aktualizowane w ścisłej współpracy z 
organami lokalnymi oraz zgłaszane 
Komisji co pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. de

Poprawka 1057
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
opracowywane i aktualizowane w ścisłej 
współpracy z organami lokalnymi. Są one 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
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projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. de

Uzasadnienie

W celu umożliwienia znacznej poprawy efektywności energetycznej, w szczególności na 
szczeblu lokalnym, w procedury planowania i aktualizowania muszą zostać włączone również 
organy lokalne.

Poprawka 1058
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
opracowują i aktualizują te plany w ścisłej 
współpracy z lokalnymi władzami oraz
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en
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Poprawka 1059
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, a także 
potencjału modernizacji istniejących sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
zawierający informacje określone w 
załączniku VII, i zawiadamiają o nim 
Komisję. Plany są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat. Państwa 
członkowskie dopilnowują, za pomocą 
swoich ram regulacyjnych, aby krajowe 
plany w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
były uwzględniane w lokalnych i 
regionalnych planach rozwoju, w tym w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
miast i wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. de

Uzasadnienie

Krajowe plany w zakresie ogrzewania i chłodzenia powinny obejmować środki wspierające 
modernizację sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia przede wszystkim w Europie Środkowej 
i Wschodniej, lecz także w innych regionach.

Poprawka 1060
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 1. Do dnia 1 stycznia 2015 r. państwa 
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członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Należy 
zminimalizować obciążenie 
administracyjne. Plany są aktualizowane 
oraz zgłaszane Komisji co pięć lat. 
Państwa członkowskie dopilnowują, za 
pomocą swoich ram regulacyjnych, aby 
lokalne i regionalne plany rozwoju były 
uwzględniane w krajowych planach
dotyczących ogrzewania i chłodzenia, w 
tym w planach zagospodarowania 
przestrzennego miast i wsi, a także 
spełniały kryteria projektowania 
przedstawione w załączniku VII. 

Or. ro

Poprawka 1061
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia z uwzględnieniem 
modernizacji istniejących lokalnych sieci 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
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planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany dotyczące ogrzewania i chłodzenia powinny zawierać środki na rzecz 
wsparcia modernizacji sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale i nie tylko.

Poprawka 1062
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia z uwzględnieniem 
modernizacji istniejących lokalnych sieci 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.
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Poprawka 1063
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia z uwzględnieniem 
modernizacji istniejących lokalnych sieci 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany dotyczące ogrzewania i chłodzenia powinny zawierać środki na rzecz 
wsparcia modernizacji sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale i nie tylko.

Poprawka 1064
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, gdzie tylko to 
możliwe i wykonalne pod względem 
technicznym i ekonomicznym, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Poprawka 1065
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie analizują potencjał 
zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, i dostarczają 
Komisji informacje na ten temat, w tym
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Analizy są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
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pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe analizy 
potencjału ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. de

Uzasadnienie

Sporządzanie planów w zakresie ogrzewania i chłodzenia prowadzi do ogromnego obciążenia 
administracyjnego. Obowiązek uwzględnienia planów krajowych stanowi istotną ingerencję w 
planowanie przestrzenne obejmujące sporządzanie lokalnych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz planów zabudowy. Taka ingerencja jest niezgodna z zasadą 
pomocniczości.

Poprawka 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie analizują potencjał
zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o tym Komisję. Analizy są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe analizy w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
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zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Poprawka 1067
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Należy 
zminimalizować obciążenie 
administracyjne. Plany są aktualizowane 
oraz zgłaszane Komisji co pięć lat. 
Państwa członkowskie dopilnowują, za 
pomocą swoich ram regulacyjnych, aby 
krajowe plany w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia były uwzględniane w lokalnych 
i regionalnych planach rozwoju, w tym w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
miast i wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Uzasadnienie

Termin 1 stycznia 2014 r. na opracowanie krajowych planów dotyczących ogrzewania i 
chłodzenia w proponowanej formie jest zbyt krótki i doprowadzi do nawału pracy u 
niezbędnego wykwalifikowanego personelu i znacznie zwiększy koszty. W związku z tym 
zaproponowano przedłużenie terminu do 1 stycznia 2015 r.
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Poprawka 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia oraz innych 
wysoce energooszczędnych technologii, 
zawierający informacje określone w 
załączniku VII, i zawiadamiają o nim 
Komisję. Plany są aktualizowane oraz 
zgłaszane Komisji co pięć lat. Państwa 
członkowskie dopilnowują, za pomocą 
swoich ram regulacyjnych, aby krajowe 
plany w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
były uwzględniane w lokalnych i 
regionalnych planach rozwoju, w tym w 
planach zagospodarowania przestrzennego 
miast i wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. en

Poprawka 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 

1. Do dnia 1 stycznia 2016 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
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ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

Or. pl

Poprawka 1070
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.

1. Do dnia 1 stycznia 2015 r. państwa 
członkowskie ustanawiają krajowy plan w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia w celu 
rozwijania potencjału zastosowania 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
efektywnych systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zawierający 
informacje określone w załączniku VII, i 
zawiadamiają o nim Komisję. Plany są 
aktualizowane oraz zgłaszane Komisji co 
pięć lat. Państwa członkowskie 
dopilnowują, za pomocą swoich ram 
regulacyjnych, aby krajowe plany w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia były 
uwzględniane w lokalnych i regionalnych 
planach rozwoju, w tym w planach 
zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII.
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Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę to, że przedmiotowa dyrektywa zostanie wdrożona we wszystkich 
państwach członkowskich UE najwcześniej w 2013 r., 1 stycznia 2014 r. jest zbyt krótkim 
terminem, zwłaszcza że zgodnie z art. 19 ust. 2 Komisja musi przekazać wytyczne państwom 
członkowskim także do dnia 1 stycznia 2014 r.

Poprawka 1071
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów realizacji oceny określonej w 
akapicie pierwszym, państwa 
członkowskie przeprowadzają analizę 
kosztów i korzyści wysokiego szczebla, 
której zakres obejmuje ich terytorium, 
uwzględniającą warunki klimatyczne, 
wykonalność ekonomiczną bądź 
odpowiedniość techniczną, dzięki którym 
można będzie określić najbardziej 
opłacalne rozwiązania umożliwiające 
osiągnięcie wymogów w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz ich 
wdrażanie.

Or. en

Poprawka 1072
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów realizacji oceny określonej w 
akapicie pierwszym, państwa 
członkowskie przeprowadzają analizę 
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kosztów i korzyści, której zakres obejmuje 
ich terytorium, uwzględniającą warunki 
klimatyczne, wykonalność ekonomiczną 
bądź odpowiedniość techniczną, dzięki 
którym można będzie określić najbardziej 
opłacalne rozwiązania umożliwiające 
osiągnięcie wymogów w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz ich 
wdrażanie.

Or. en

Poprawka 1073
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Analizy kogeneracji i lokalnego 
potencjału w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia uwzględniają ustalenia innych 
krajowych planów opracowanych w 
odniesieniu do krajowych lub 
europejskich wymogów prawnych w 
dziedzinie energii, efektywności 
energetycznej, wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii i działań na 
rzecz klimatu.

Or. en

Poprawka 1074
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Analiza uwzględnia:
a) krajowe cele rozwoju kogeneracji na 
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rok 2020 oraz wynikające z nich cele 
pośrednie;
b) obszary promowania lokalnego
ogrzewania, w odniesieniu do których w 
wyniku analizy kosztów i korzyści 
stwierdzono istnienie potencjału 
kogeneracji;
c) informacje określone w załączniku VII.
Dla celów realizacji oceny, o której mowa 
w ust. 1, państwa członkowskie 
przeprowadzają analizę kosztów i korzyści, 
której zakres obejmuje ich terytorium, 
uwzględniającą warunki klimatyczne, 
wykonalność ekonomiczną bądź 
odpowiedniość techniczną, dzięki którym 
można będzie określić najbardziej 
opłacalne rozwiązania umożliwiające 
osiągnięcie wymogów w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz ich 
wdrażanie.

Or. en

Poprawka 1075
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla celów realizacji oceny, o której 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie 
przeprowadzają analizę kosztów i korzyści, 
której zakres obejmuje ich terytorium, 
uwzględniającą warunki klimatyczne, 
wykonalność ekonomiczną bądź 
odpowiedniość techniczną, dzięki którym 
można będzie określić najbardziej 
opłacalne rozwiązania umożliwiające 
osiągnięcie wymogów w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz ich 
wdrażanie.
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Poprawka 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla celów realizacji oceny, o której 
mowa w ust. 1, państwa członkowskie 
przeprowadzają analizę kosztów i korzyści, 
której zakres obejmuje ich terytorium, 
uwzględniającą warunki klimatyczne, 
wykonalność ekonomiczną bądź 
odpowiedniość techniczną, dzięki którym 
można będzie określić najbardziej 
opłacalne rozwiązania, umożliwiające 
osiągnięcie wymogów w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia oraz ich 
wdrażanie.

Or. en

Poprawka 1077
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia lub 
modernizacji istniejącej struktury w celu 
dostosowania tych systemów lub tej 
struktury do rozwoju wysokosprawnej
kogeneracji oraz wykorzystania 
ogrzewania i chłodzenia z ciepła 
odpadowego oraz odnawialnych źródeł 
energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. Zwłaszcza
decyzje o udzieleniu zezwoleń, o których 
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zakresie dokonują wyboru
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

mowa w ust. 3, 6 i 8, muszą być 
podejmowane zgodnie z krajowymi 
planami w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia. Przy dokonywaniu rozbudowy 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia państwa członkowskie w 
możliwie szerokim zakresie dają 
pierwszeństwo wysokosprawnej 
kogeneracji zamiast wytwarzaniu samego 
ciepła z instalacji spalania.

Or. de

Uzasadnienie

Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zezwoleń należy uwzględnić istniejące 
zapotrzebowanie na ciepło, określone w krajowych planach w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia. Dla wytwarzania ciepła z energii słonecznej lub geotermalnej kogeneracja nie 
jest żadną opcją.

Poprawka 1078
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru
wysokosprawnej kogeneracji zamiast
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, z 
uwzględnieniem modernizacji istniejącej 
infrastruktury, w celu ich dostosowania do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Zwłaszcza decyzje w sprawie 
zatwierdzania i pozwoleń, o których mowa 
w ust. 3, 6 i 8 podejmowane są zgodnie z 
krajowymi planami dotyczącymi 
ogrzewania i chłodzenia. Przy 
dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
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zakresie nadają wysokosprawnej 
kogeneracji wyższy priorytet niż
jednostkom energetycznego spalania 
wytwarzającym samo ciepło.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe plany dotyczące ogrzewania i chłodzenia powinny zawierać środki na rzecz 
wsparcia modernizacji sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale nie tylko. Celem drugiej proponowanej zmiany jest powiązanie 
decyzji w sprawie zezwolenia lub zatwierdzenia z uwzględnieniem przez operatora instalacji 
zapotrzebowania na ciepło wskazanego w krajowych planach dotyczących ogrzewania i 
chłodzenia. Trzecia zmiana jest zrozumiała w przypadku takich źródeł jak energia słoneczna, 
termalna lub geotermalna, dla których kogeneracja niekoniecznie jest rozwiązaniem.

Poprawka 1079
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. W 
związku z tym w celu utrzymania 
niezbędnych inwestycji podejmuje się 
działania na rzecz ułatwienia dostępu do 
środków publicznych i prywatnych oraz 
funduszy europejskich, a jednocześnie 
można rozważyć zwolnienia z podatku. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła, jeśli jest to 
opłacalne. 
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Poprawka 1080
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła. Koszty 
związane z rozwojem lokalnej 
infrastruktury do celów ogrzewania i 
chłodzenia ponoszą użytkownicy 
podłączeni do tej infrastruktury poprzez 
uregulowane taryfy.

Or. en

Uzasadnienie

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
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balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła. Koszty 
związane z rozwojem lokalnej 
infrastruktury do celów ogrzewania i 
chłodzenia ponoszą użytkownicy 
podłączeni do tej infrastruktury poprzez 
uregulowane taryfy.

Or. en

Poprawka 1082
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
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lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, (3, 6) i 7. 
Aby wyegzekwować niezbędne inwestycje
w infrastrukturę należy rozpatrzyć łatwy 
dostęp do odpowiednich środków oraz 
zwolnienie z podatku. Przy dokonywaniu 
rozbudowy systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

Or. en

Uzasadnienie

Lokalne ogrzewanie i chłodzenie przyczyni się znacznie do osiągnięcia celów w zakresie 
efektywności energetycznej oraz wysokosprawnej CHP. Z uwagi na wysokie koszty 
infrastruktury łatwy dostęp do środków publicznych oraz zwolnienia z podatku będą 
konieczne, aby uwolnić pełny potencjał lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz 
wysokosprawnej CHP.

Poprawka 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
tych infrastruktur kogeneracji, które 
określiły w swoich kompleksowych 
ocenach jako opłacalne. Przy 
dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
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lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

wytwarzania samego ciepła.

Or. en

Poprawka 1084
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów
lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
państwa członkowskie w możliwie 
szerokim zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii. Aby zapewnić efektywne 
warunki rynkowe dla odbiorcy końcowego 
systemy lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
muszą być otwarte na konkurencję.

Or. en

Poprawka 1085
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 

2. W oparciu o ocenę, o której mowa w 
ust. 1, państwa członkowskie podejmują 
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efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy zatwierdzaniu planów systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła, jeśli jest to 
opłacalne.

Or. en

Poprawka 1086
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie, o ile jest to uzasadnione z 
punktu widzenia technologii i ekologii, 
dokonują wyboru wysokosprawnej 
kogeneracji zamiast wytwarzania samego 
ciepła. Aby przyspieszyć niezbędne 
inwestycje należy ułatwić dostęp do 
środków publicznych lub prywatnych.
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Or. en

Poprawka 1087
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. W oparciu o ocenę, o której mowa w 
ust. 1 i 1a, państwa członkowskie 
podejmują niezbędne działania na rzecz 
rozbudowy efektywnej infrastruktury 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia w celu ich dostosowania do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła w instalacjach 
energetycznego spalania.

Or. en

Poprawka 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 

2. Na podstawie oceny, o której mowa 
w ustępie 1, państwa członkowskie 
podejmują niezbędne działania na rzecz 
rozbudowy efektywnej infrastruktury 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia w celu ich dostosowania do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
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źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

Or. fr

Uzasadnienie

Umożliwienie państwom członkowskim przeprowadzenia przede wszystkim ogólnej oceny 
właściwych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej na podstawie analizy stosunku 
kosztów do korzyści, bez jakichkolwiek uprzedzeń, wydaje się kwestią zasadniczą. Należy 
również uwzględnić warunki lokalne.

Poprawka 1089
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia z 
uwzględnieniem modernizacji istniejącej 
infrastruktury w celu ich dostosowania do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

Or. en
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Uzasadnienie

Krajowe plany dotyczące ogrzewania i chłodzenia powinny zawierać środki na rzecz 
wsparcia modernizacji sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w Europie 
Środkowo-Wschodniej, ale i nie tylko.

Poprawka 1090
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia z 
uwzględnieniem modernizacji istniejącej 
infrastruktury w celu ich dostosowania do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

Or. en

Poprawka 1091
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
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lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
państwa członkowskie w możliwie 
szerokim zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia 
promowana jest wysokowydajna 
kogeneracja zamiast wytwarzania samego 
ciepła.

Or. en

Poprawka 1092
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu 
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego, odnawialnych źródeł 
energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7 oraz 
spalarni odpadów komunalnych. Przy 
dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

Or. pl

Uzasadnienie

Paliwa pierwotne uzupełniono o odpady komunalne jako źródło energii.

Poprawka 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia w celu
ich dostosowania do rozwoju 
wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

2. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne działania na rzecz rozbudowy 
efektywnej infrastruktury systemów 
lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia preferując ich dostosowanie do 
rozwoju wysokosprawnej kogeneracji oraz 
wykorzystania ogrzewania i chłodzenia z 
ciepła odpadowego oraz odnawialnych 
źródeł energii zgodnie z ust. 1, 3, 6 i 7. 
Przy dokonywaniu rozbudowy systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia państwa 
członkowskie w możliwie szerokim 
zakresie dokonują wyboru 
wysokosprawnej kogeneracji zamiast 
wytwarzania samego ciepła.

Or. pl

Poprawka 1094
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Aby zachęcić do produkcji
zdecentralizowanej energii państwa 
członkowskie powinny przedsięwziąć 
środki i ustanowić mechanizmy 
sprzyjające nowym instalacjom 
kogeneracyjnym, z wyjątkiem jednostek 
kogeneracji na małą skalę o całkowitej 
mocy ciepła doprowadzonego mniejszej 
niż 20 MW, na obszarach oddalonych, w 
niekorzystnym położeniu i/lub na których 
występują niedobory energii elektrycznej, 
w szczególności jeżeli w pobliżu występują 
odpowiednie zasoby (w odległości do 150 
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km).
Państwa członkowskie zobowiązują się 
przede wszystkim do instalowania takich 
jednostek kogeneracji w miejscach, gdzie 
dostępność odpadów drewnianych 
umożliwia wykorzystanie lokalne, 
szczególnie w przypadku tartaków. 
Państwa członkowskie tworzą sprzyjające 
warunki, które zagwarantują takim 
małym producentom wykonalność 
projektu pod względem ekonomicznym.

Or. fr

Uzasadnienie

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


