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Poprawka 1280

Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów 
zawartych w pierwszym akapicie, gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

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 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 1281
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą określić
warunki wyłączenia z przepisów zawartych 
w pierwszym akapicie, gdy:

Państwa członkowskie mogą uwzględnić w 
kryteriach wydawania zezwoleń bądź 
kryteriach dopuszczenia warunki 
wyłączenia poszczególnych instalacji z 
przepisów zawartych w pierwszym 
akapicie, gdy analiza kosztów i korzyści 
wykazuje, że koszty przewyższają korzyści 
w porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycjami w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia 
lub kiedy warunki progowe związane z 
dostępnością dodatkowego obciążenia 
cieplnego, określone w pkt 1 załącznika 
VIII, nie zostały spełnione.

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1282
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

skreślona

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 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 1283
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;

skreślona

Or. en

Poprawka 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 2 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione, lub

skreślona

Or. fi

Poprawka 1285
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

skreślona

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 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Poprawka 1286
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

skreślona

Or. en

Poprawka 1287
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści.

Or. en

Poprawka 1288
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości ciepła 
przy uwzględnieniu oddzielnego 
ogrzewania lub chłodzenia.

b) analiza kosztów i korzyści, która 
uwzględnia wszystkie zewnętrzne koszty 
oraz korzyści, wykazuje, że koszty 
przewyższają korzyści w porównaniu z 
pełnymi kosztami cyklu użytkowania, w 
tym inwestycji w infrastrukturę, 
związanymi z dostarczaniem takiej samej 
ilości ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Zob. art. 10 ust. 4 akapit czternasty lit. c).

Poprawka 1289
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) potencjał gospodarczy i/lub 
geograficzny jest niewystarczający, by 
dane podłączenie było opłacalne.

Or. de

Uzasadnienie

Podłączenie zakładów przemysłowych do sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia musi być 
wykonalne technicznie i opłacalne ekonomicznie. Przed przedsięwzięciem dalszych środków 
konieczne jest przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści w celu potwierdzenia wykonalności 
technicznej i opłacalności.

Poprawka 1290
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

skreślony

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 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Poprawka 1291
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 

skreślony
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członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Poprawka 1292
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą pomocniczości państwom członkowskim należy umożliwić przyznawanie 
odstępstw, nie pozwalając przy tym Komisji na wyrażanie sprzeciwu.

Poprawka 1293
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia, które państwa 
członkowskie muszą wziąć pod uwagę.
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wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. ro

Poprawka 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2016 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu zatwierdzenia przez 
Komisję zmienionych warunków.

Or. pl

Poprawka 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożone lub zmienione 
warunki.
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Or. ro

Poprawka 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożone lub zmienione 
warunki.

Or. de

Poprawka 1297
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki. Komisja może 
odrzucić te warunki lub zasugerować 
zmiany w terminie 6 miesięcy od 
powiadomienia. W takich przypadkach 
warunki zwolnienia nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożone lub zmienione 
warunki.

Or. de



AM\883845PL.doc 13/112 PE475.983

PL

Uzasadnienie

Rynki i technologie cały czas się rozwijają. W związku z tym przy przyznawaniu wyjątków 
konieczna jest większa elastyczność.

Poprawka 1298
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu określenia opłacalności inwestycji w elektrownie dokonuje się ekonomicznych i 
technicznych obliczeń dotyczących tychże inwestycji. Nie ma potrzeby ustanawiania nowej 
ogólnounijnej analizy opłacalności specjalnie dla CHP.

Poprawka 1299
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Proponuje się przeprowadzanie studiów wykonalności technicznej i opłacalności 
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ekonomicznej ukierunkowanych na konkretną instalację i warunki lokalne. Obowiązujące 
wszystkie strony podejście Komisji należy odrzucić chociażby ze względów pomocniczości i 
proporcjonalności.

Poprawka 1300
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

skreślony

Or. en

Poprawka 1301
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

skreślony

Or. en

Poprawka 1302
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).
Metodologię przygotowuje się w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
podmiotami.
W analizie kosztów i korzyści uwzględnia 
się:
– opłacalność mikroekonomiczną,
– ogólny wpływ efektywności 
energetycznej i efektywnego 
wykorzystania zasobów w sieciach 
energetycznych istniejących na szczeblu 
lokalnym,
– charakterystykę lokalnego profilu 
zapotrzebowania na energię oraz
– okres eksploatacji i typowe cykle 
inwestycyjne odnośnych instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dołożyć starań, by przedsięwzięcia kogeneracji były nie tylko rozsądne pod względem 
społeczno-ekonomicznym, ale też dawały dobre perspektywy biznesowe zainteresowanym 
inwestorom. Metodologia analizy kosztów i korzyści powinna uwzględniać te perspektywy i 
należałoby ją przygotować przy udziale branży inwestorów.

Poprawka 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
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analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).
Metodologię przygotowuje się w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
podmiotami. Uwzględnia ona zarówno 
perspektywę społeczno-ekonomiczną, jak i 
handlowo-finansową.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dołożyć starań, by przedsięwzięcia kogeneracji były nie tylko rozsądne pod względem 
społeczno-ekonomicznym, ale też dawały dobre perspektywy biznesowe zainteresowanym 
inwestorom. Kogeneracja nie powinna być celem samym w sobie. Metodologia analizy 
kosztów i korzyści powinna uwzględniać te perspektywy i należałoby ją przygotować przy 
udziale branży inwestorów.

Poprawka 1304
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).
Metodologię przygotowuje się w 
porozumieniu z zainteresowanymi 
podmiotami. Uwzględnia ona zarówno 
perspektywę społeczno-ekonomiczną, jak i 
handlowo-finansową.

Or. en

Poprawka 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, wspólne ogólne ramy do 
celów analizy kosztów i korzyści, o której 
mowa w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 
lit. b).

Or. ro

Poprawka 1306
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Zgodnie z podstawowymi wytycznymi 
określonymi w załączniku VIIIa Komisja 
ustanawia do dnia 1 stycznia 2013 r., w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, metodologię do celów analizy kosztów 
i korzyści, o której mowa w niniejszym 
artykule.

Or. en

Poprawka 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Metodologia do celów analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w ust. 4 lit. c), ust. 
7 lit. b) i ust. 8 lit. b), przedstawiona jest w 
załączniku VIIIa.
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Or. en

Poprawka 1308
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Metodologia do celów analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w ust. 4 lit. c), ust. 
7 lit. b) i ust. 8 lit. b), przedstawiona jest w 
załączniku VIIIa.

Or. en

Poprawka 1309
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 1 lit. a), ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i 
ust. 8 lit. b).

Or. en

Poprawka 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i ust. 8 lit. b).

9. Komisja ustanawia do dnia 1 stycznia 
2013 r., w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, metodologię do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w ust.1 lit. a), ust. 4 lit. c), ust. 7 lit. b) i 
ust. 8 lit. b).

Or. en

Poprawka 1311
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Na podstawie zharmonizowanych 
wartości referencyjnych sprawności, o 
których mowa w załączniku II lit. f), 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pochodzenie energii wytworzonej w 
procesie wysokosprawnej kogeneracji było 
zagwarantowane zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminującymi 
kryteriami określonymi przez każde 
państwo członkowskie. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
wspomniana gwarancja pochodzenia 
spełniała wymogi i zawierała co najmniej 
informacje określone w załączniku IX.

skreślony

Państwa członkowskie uznają wzajemnie 
swoje gwarancje pochodzenia, wyłącznie 
jako dowód na potwierdzenie informacji 
określonych w niniejszym ustępie. 
Wszelka odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia za taki dowód, w 
szczególności z przyczyn związanych z 
zapobieganiem nadużyciom finansowym, 
musi się opierać na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
kryteriach. Państwa członkowskie 
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zgłaszają Komisji wspomnianą odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku 
odmowy uznania gwarancji pochodzenia 
Komisja może przyjąć decyzję zmuszającą 
stronę odmawiającą do uznania 
gwarancji, szczególnie w obliczu 
zastosowania obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących kryteriów, na 
podstawie których takie uznanie 
następuje.
Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, przeglądu zharmonizowanych 
wartości referencyjnych sprawności 
określonych w decyzji Komisji [numer 
decyzji] na podstawie decyzji 2004/8/WE, 
po raz pierwszy w terminie do dnia 1 
stycznia 2015 r., a następnie co dziesięć 
lat.

Or. en

Poprawka 1312
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Na podstawie zharmonizowanych 
wartości referencyjnych sprawności, o 
których mowa w załączniku II lit. f), 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
pochodzenie energii wytworzonej w 
procesie wysokosprawnej kogeneracji było 
zagwarantowane zgodnie z obiektywnymi, 
przejrzystymi i niedyskryminującymi 
kryteriami określonymi przez każde 
państwo członkowskie. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
wspomniana gwarancja pochodzenia 
spełniała wymogi i zawierała co najmniej 
informacje określone w załączniku IX.

skreślony
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Państwa członkowskie uznają wzajemnie 
swoje gwarancje pochodzenia, wyłącznie 
jako dowód na potwierdzenie informacji 
określonych w niniejszym ustępie. 
Wszelka odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia za taki dowód, w 
szczególności z przyczyn związanych z 
zapobieganiem nadużyciom finansowym, 
musi się opierać na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
kryteriach. Państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji wspomnianą odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku 
odmowy uznania gwarancji pochodzenia 
Komisja może przyjąć decyzję zmuszającą 
stronę odmawiającą do uznania 
gwarancji, szczególnie w obliczu 
zastosowania obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących kryteriów, na 
podstawie których takie uznanie 
następuje.
Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, przeglądu zharmonizowanych 
wartości referencyjnych sprawności 
określonych w decyzji Komisji [numer 
decyzji] na podstawie decyzji 2004/8/WE, 
po raz pierwszy w terminie do dnia 1 
stycznia 2015 r., a następnie co dziesięć 
lat.

Or. en

Poprawka 1313
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uznają wzajemnie 
swoje gwarancje pochodzenia, wyłącznie 
jako dowód na potwierdzenie informacji 
określonych w niniejszym ustępie. 

Państwa członkowskie uznają wzajemnie 
swoje gwarancje pochodzenia, wyłącznie 
jako dowód na potwierdzenie informacji 
określonych w niniejszym ustępie. 
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Wszelka odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia za taki dowód, w 
szczególności z przyczyn związanych z 
zapobieganiem nadużyciom finansowym, 
musi się opierać na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
kryteriach. Państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji wspomnianą odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku 
odmowy uznania gwarancji pochodzenia 
Komisja może przyjąć decyzję zmuszającą 
stronę odmawiającą do uznania 
gwarancji, szczególnie w obliczu 
zastosowania obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminujących kryteriów, na 
podstawie których takie uznanie 
następuje.

Wszelka odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia za taki dowód, w 
szczególności z przyczyn związanych z 
zapobieganiem nadużyciom finansowym, 
musi się opierać na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
kryteriach. Państwa członkowskie 
zgłaszają Komisji wspomnianą odmowę 
wraz z jej uzasadnieniem.

Or. en

Poprawka 1314
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, przeglądu zharmonizowanych 
wartości referencyjnych sprawności 
określonych w decyzji Komisji [numer 
decyzji] na podstawie decyzji 2004/8/WE, 
po raz pierwszy w terminie do dnia 1 
stycznia 2015 r., a następnie co dziesięć 
lat.

skreślony

Or. en

Poprawka 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, przeglądu zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności określonych w 
decyzji Komisji [numer decyzji] na 
podstawie decyzji 2004/8/WE, po raz 
pierwszy w terminie do dnia 1 stycznia 
2015 r., a następnie co dziesięć lat.

Uwzględniając postęp techniczny i 
innowacje, Komisja jest uprawniona do 
dokonania, w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18, przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności określonych w 
decyzji Komisji [numer decyzji] na 
podstawie decyzji 2004/8/WE, po raz 
pierwszy w terminie do dnia 1 stycznia 
2015 r., a następnie co dziesięć lat.

Or. fi

Poprawka 1316
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, przeglądu zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności określonych w 
decyzji Komisji [numer decyzji] na 
podstawie decyzji 2004/8/WE, po raz 
pierwszy w terminie do dnia 1 stycznia 
2015 r., a następnie co dziesięć lat.

Komisja jest uprawniona do dokonania, w 
drodze aktu delegowanego zgodnie z art. 
18, oraz odpowiednio do rozwoju 
technicznego, przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności określonych w 
decyzji Komisji [numer decyzji] na 
podstawie decyzji 2004/8/WE, po raz 
pierwszy w terminie do dnia 1 stycznia 
2015 r., a następnie co dziesięć lat.

Or. de

Uzasadnienie

Rozwój techniczny ma decydujące znaczenie dla dostosowania.

Poprawka 1317
Gunnar Hökmark
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszelkie dostępne wsparcie dla 
kogeneracji było uzależnione od energii 
elektrycznej wytwarzanej i pochodzącej z 
wysokosprawnej kogeneracji oraz od 
ciepła odpadowego efektywnie 
wykorzystywanego w celu osiągnięcia 
oszczędności energii pierwotnej. Nie 
rozróżniają one między energią 
elektryczną zużywaną na miejscu a 
energią elektryczną wysyłaną do sieci. 
Społeczne poparcie dla kogeneracji oraz 
wytwarzania i sieci lokalnego ogrzewania 
podlega w stosownych przypadkach 
zasadom dotyczącym pomocy państwa.

skreślony

Or. en

Poprawka 1318
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby wszelkie dostępne wsparcie dla 
kogeneracji było uzależnione od energii 
elektrycznej wytwarzanej i pochodzącej z 
wysokosprawnej kogeneracji oraz od 
ciepła odpadowego efektywnie 
wykorzystywanego w celu osiągnięcia 
oszczędności energii pierwotnej. Nie 
rozróżniają one między energią 
elektryczną zużywaną na miejscu a 
energią elektryczną wysyłaną do sieci. 
Społeczne poparcie dla kogeneracji oraz 
wytwarzania i sieci lokalnego ogrzewania 
podlega w stosownych przypadkach 

skreślony



AM\883845PL.doc 25/112 PE475.983

PL

zasadom dotyczącym pomocy państwa.

Or. en

Poprawka 1319
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne w zakresie metodologii 
obliczania opłacalności w przypadku 
wysokosprawnej kogeneracji. Państwa 
członkowskie powiadamiają Komisję o 
wspomnianych wytycznych najpóźniej do 
dnia 1 stycznia 2014 r.

Or. en

Poprawka 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a. Państwa członkowskie zapewniają 
finansowanie publiczne na rzecz 
systemów wymiany okien i innych 
elementów wymaganych w związku z 
izolacją.

Or. es

Poprawka 1321
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie energii skreślony
Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa 
członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
19 ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

Or. en

Poprawka 1322
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie energii skreślony
Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
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wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa 
członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
19 ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz systemu handlu uprawnieniami do emisji nie ma potrzeby tworzenia dodatkowego 
rejestru.

Poprawka 1323
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przetwarzanie energii skreślony
Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa 
członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
19 ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

Or. en
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Uzasadnienie

Mając na uwadze istotne wymogi sprawozdawcze, których wprowadzenie będzie niezbędne na 
mocy niniejszej dyrektywy, wydaje się, że istnieje ograniczone uzasadnienie dla korzyści 
płynących z zamieszczenia takich informacji lub nie istnieje ono wcale.

Poprawka 1324
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa 
członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 
19 ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

skreślony

Or. en

Poprawka 1325
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
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podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów i zapewniają minimalizację 
obciążenia administracyjnego.

Or. ro

Poprawka 1326
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
20 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.
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Or. it

Uzasadnienie

Określona tu liczba 20 MW to obecnie minimalny próg dla uwzględnienia elektrowni w 
ramach europejskiego rejestru handlu uprawnieniami do emisji (związanego z realizacją 
protokołu z Kioto). Jej znaczenie polega na tym, że możliwe byłoby wprowadzenie dwóch 
banków danych, jednego dla emisji, drugiego zawierającego dane energetyczne, i 
dokonywanie między nimi porównań.

Poprawka 1327
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW na ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1328
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW. Wykaz ten jest aktualizowany co 
trzy lata. Roczne dane dotyczące instalacji, 
zawarte we wspomnianych wykazach, 
udostępnia się Komisji na żądanie. 
Państwa członkowskie uwzględniają w 
sprawozdaniach, o których mowa w art. 19 
ust. 2, nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie zawierające zagregowane 
informacje z wykazów.

Or. de

Uzasadnienie

Wyraźne wyszczególnienie konkretnych instalacji jest dyskryminujące. Wszystkie instalacje 
przetwarzania energii należy traktować jednakowo.

Poprawka 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co trzy lata. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Państwa członkowskie sporządzają wykaz 
danych zgodnie z załącznikiem X w 
odniesieniu do wszystkich instalacji 
podejmujących się spalania paliw o 
całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, oraz instalacji podejmujących się 
rafinowania oleju mineralnego i gazu na 
ich terytorium. Wykaz ten jest 
aktualizowany co pięć lat. Roczne dane 
dotyczące instalacji, zawarte we 
wspomnianych wykazach, udostępnia się 
Komisji na żądanie. Państwa członkowskie 
uwzględniają w sprawozdaniach, o których 
mowa w art. 19 ust. 2, nieopatrzone 
klauzulą poufności streszczenie 
zawierające zagregowane informacje z 
wykazów.

Or. ro

Poprawka 1330
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 
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systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci.

systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci. Państwa członkowskie dopilnowują 
ponadto, by krajowe organy regulacyjne 
sektora energetycznego przyjmowały 
zintegrowane podejście uwzględniające 
ewentualne oszczędności w sektorze 
dostaw energii oraz w sektorach 
końcowego jej wykorzystywania.

Or. en

Poprawka 1331
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 
systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 
systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci. Państwa członkowskie dopilnowują 
ponadto, by krajowe organy regulacyjne 
sektora energetycznego przyjmowały 
zintegrowane podejście uwzględniające 
ewentualne oszczędności w sektorze 
dostaw energii oraz w sektorach 
końcowego jej wykorzystywania.

Or. en
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Uzasadnienie

Na podstawie proponowanej tutaj zmiany krajowym organom regulacyjnym należy zezwolić 
na wynagradzanie/wspieranie lokalnych/regionalnych operatorów energetycznych 
działających w interesie systemu energetycznego.

Poprawka 1332
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 
systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 
systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci. Państwa członkowskie dopilnowują 
ponadto, by krajowe organy regulacyjne 
sektora energetycznego przyjmowały 
zintegrowane podejście uwzględniające 
ewentualne oszczędności w sektorze 
dostaw energii oraz w sektorach 
końcowego jej wykorzystywania.

Or. en

Poprawka 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
operatorom sieci środków zachęcających 
do oferowania użytkownikom sieci usług 
systemowych, umożliwiających im 
wprowadzanie środków poprawy 
efektywności energetycznej w kontekście 
systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego należycie uwzględniały 
efektywność energetyczną w swoich 
decyzjach dotyczących eksploatacji 
infrastruktury gazowej i 
elektroenergetycznej. Dopilnowują one w 
szczególności, aby taryfy sieciowe i 
regulacje dotyczące sieci dostarczały 
środków zachęcających do wprowadzania 
środków poprawy efektywności 
energetycznej w kontekście 
systematycznego wdrażania inteligentnych 
sieci.

Or. en

Poprawka 1334
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by gospodarstwa domowe oraz gminy 
mogły przekazywać nadmiar energii 
elektrycznej wygenerowanej w oparciu o 
technologie generacji na małą skalę i 
technologie mikrogeneracji do sieci 
energetycznej i otrzymywać za to 
wynagrodzenie finansowe. Kiedy 
obywatele, indywidualnie bądź grupowo, 
posiadają i eksploatują bazujące na 
odnawialnych źródłach energii systemy w 
skali mikro, generowanie energii 
elektrycznej nie jest postrzegane jako 
produkcja lecz jako efektywność 
energetyczna.
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Or. en

Poprawka 1335
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
regulacje dotyczące sieci oraz taryfy 
sieciowe, ustanowione lub zatwierdzone 
przez organy regulacyjne sektora 
energetycznego, spełniały kryteria 
określone w załączniku XI przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
714/2009 i rozporządzeniem 715/2009.

W odniesieniu do energii elektrycznej 
państwa członkowskie dopilnowują, aby 
regulacje dotyczące sieci oraz taryfy 
sieciowe, ustanowione lub zatwierdzone 
przez organy regulacyjne sektora 
energetycznego, spełniały kryteria 
określone w załączniku XI przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
714/2009. W odniesieniu do gazu państwa 
członkowskie dopilnowują, aby regulacje 
dotyczące sieci oraz taryfy sieciowe, 
ustanowione lub zatwierdzone przez 
organy regulacyjne sektora 
energetycznego, były opracowywane 
zgodnie z rozporządzeniem 715/2009.

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie należy dokonać rozróżnienia między wymogami dotyczącymi 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej a wymogami dotyczącymi przesyłu i dystrybucji 
gazu ziemnego.

Poprawka 1336
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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regulacje dotyczące sieci oraz taryfy 
sieciowe, ustanowione lub zatwierdzone 
przez organy regulacyjne sektora 
energetycznego, spełniały kryteria 
określone w załączniku XI przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
714/2009 i rozporządzeniem 715/2009.

regulacje dotyczące sieci energii 
elektrycznej oraz taryfy sieciowe dotyczące 
energii elektrycznej, ustanowione lub 
zatwierdzone przez organy regulacyjne 
sektora energetycznego, spełniały kryteria 
określone w załączniku XI przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
714/2009 i rozporządzeniem 715/2009.

Or. en

Poprawka 1337
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
regulacje dotyczące sieci oraz taryfy 
sieciowe, ustanowione lub zatwierdzone 
przez organy regulacyjne sektora 
energetycznego, spełniały kryteria 
określone w załączniku XI przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
714/2009 i rozporządzeniem 715/2009.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
regulacje dotyczące sieci oraz taryfy 
sieciowe, ustanowione lub zatwierdzone w 
odniesieniu do energii elektrycznej przez 
organy regulacyjne sektora 
energetycznego, spełniały kryteria 
określone w załączniku XI przy 
uwzględnieniu wytycznych i kodeksów 
opracowanych zgodnie z rozporządzeniem 
714/2009.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ załącznik XI ma zastosowanie wyłącznie do energii elektrycznej, jakiekolwiek 
odniesienia do gazu ziemnego w akapicie drugim należy skreślić.

Poprawka 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego zachęcały do 
wykorzystywania zasobów związanych z
popytem, w tym do działań w odpowiedzi 
na popyt, w celu udziału w 
niedyskryminacyjny sposób w dostawach
na rynki lokalne i regionalne. Jeżeli to 
konieczne, państwa członkowskie 
wprowadzają wymóg określania przez
krajowe organy regulacyjne oraz 
operatorów systemów przesyłowych 
specyfikacji technicznych w zakresie 
udziału w rynkach energii i rezerw 
trzeciorzędnych, w oparciu o wymogi 
techniczne tych rynków i zdolności 
podmiotów reagujących na 
zapotrzebowanie. Podczas wdrażania 
krajowego dostatecznego poziomu 
zdolności bądź innych działań związanych 
z bezpieczeństwem energetycznym należy 
w pełni uwzględnić potencjał reagowania
na popyt.

Or. en

Uzasadnienie

Reagowanie na zapotrzebowanie to kluczowa koncepcja, którą należy określić w 
przedmiotowej dyrektywie, ponieważ jest ona stosunkowo nowa, ale ma ogromny potencjał 
gospodarczy i środowiskowy. Należy ułatwić dostęp do rynków hurtowych w przypadku 
reagowania na popyt, a także rozwój krajowych i regionalnych rynków objętych działaniami 
podejmowanymi w ramach reagowania na popyt.

Poprawka 1339
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
krajowe organy regulacyjne wspierały 
zarządzanie popytem na energię 
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(reagowanie na popyt) na rynkach 
hurtowych na szczeblu lokalnym lub 
regionalnym.

Or. fr

Poprawka 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by krajowe organy regulacyjne sektora 
energetycznego zachęcały do 
wykorzystywania zasobów związanych z 
popytem, w tym do działań w odpowiedzi 
na popyt, w celu udziału w dostawach na 
lokalne i regionalne rynki hurtowe.

Or. en

Poprawka 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by gospodarstwa domowe oraz gminy 
mogły przekazywać nadmiar energii 
elektrycznej wygenerowanej w oparciu o 
technologie generacji na małą skalę i 
technologie mikrogeneracji do sieci 
energetycznej i otrzymywać za to 
wynagrodzenie finansowe. Kiedy 
obywatele, indywidualnie bądź grupowo, 
posiadają i eksploatują bazujące na 
odnawialnych źródłach energii systemy w 
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skali mikro, generowanie energii 
elektrycznej nie jest postrzegane jako 
produkcja lecz jako efektywność 
energetyczna.

Or. en

Poprawka 1342
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie w terminie do 
dnia 30 czerwca 2013 r. przyjmują plany:

skreślony

a) zawierające ocenę potencjału w 
zakresie efektywności energetycznej ich 
infrastruktur gazowych, 
elektroenergetycznych oraz lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesyłu, dystrybucji, 
zarządzania obciążeniem i 
interoperacyjności, a także podłączenia do 
instalacji wytwórczych energii;
b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w 
infrastrukturze sieciowej, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Operatorzy sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych podlegają ekonomicznym 
zasadom prowadzenia działalności gospodarczej i dlatego tworzą i eksploatują swoje aktywa 
w najbardziej efektywny sposób.
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Poprawka 1343
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zawierające ocenę potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej ich 
infrastruktur gazowych, 
elektroenergetycznych oraz lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesyłu, dystrybucji, 
zarządzania obciążeniem i 
interoperacyjności, a także podłączenia do 
instalacji wytwórczych energii;

a) zawierające ocenę potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej ich 
infrastruktur gazowych, 
elektroenergetycznych oraz lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesyłu, dystrybucji, 
zarządzania obciążeniem i 
interoperacyjności, a także podłączenia do 
instalacji wytwórczych energii, w tym 
generatory energii na mikro i małą skalę;

Or. en

Poprawka 1344
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w 
infrastrukturze sieciowej, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej lub środki 
ukierunkowane na ułatwienie włączenia 
produkcji w oparciu o odnawialne źródła 
energii do infrastruktury sieciowej, wraz 
ze szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w 
infrastrukturze sieciowej, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej lub środki 
ukierunkowane na ułatwienie włączenia 
produkcji w oparciu o odnawialne źródła 
energii do infrastruktury sieciowej, wraz 
ze szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 1346
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w 
infrastrukturze sieciowej, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w
infrastrukturze sieciowej i uzależnienia jej 
od odległości przesyłu, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

Or. pl

Uzasadnienie

Odległość przesyłu decyduje o kosztach inwestycji i stratach przesyłu.

Poprawka 1347
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określające konkretne środki i 
inwestycje na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w 
infrastrukturze sieciowej, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

b) wymagające od operatorów sieci 
określenia konkretnych środków i 
inwestycji na rzecz wprowadzenia 
opłacalnej ekonomicznie poprawy 
efektywności energetycznej w 
infrastrukturze sieciowej, wraz ze 
szczegółowym harmonogramem ich 
wprowadzenia.

Or. en

Poprawka 1348
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zawierające ocenę potencjału w 
zakresie efektywności energetycznej ich 
infrastruktur gazowych, 
elektroenergetycznych oraz lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia, zwłaszcza w 
odniesieniu do przesyłu, dystrybucji, 
zarządzania obciążeniem i 
interoperacyjności, a także podłączenia do 
instalacji wytwórczych energii, w tym 
generatorów energii na mikro i małą 
skalę;

Or. en

Poprawka 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) oceniające możliwość utworzenia 
terminowego rynku zdolności 
wytwórczych w przypadku rynku energii 
elektrycznej. Ocena ta powinna 
obejmować analizę kosztów/korzyści 
takiego dostosowania rynków 
poszczególnych państw członkowskich do 
docelowego rynku europejskiego.

Or. en

Poprawka 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) określające źródła finansowania, w 
tym fundusze strukturalne, fundusze 
krajowe, regionalne i lokalne oraz 
przewidywane pożyczki;

Or. ro

Poprawka 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zawierające odpowiedź na wyzwania 
społeczne, techniczne i finansowe.

Or. ro

Poprawka 1352
András Gyürk
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zagwarantować możliwość uwzględnienia 
w systemach i taryfach aspektu 
społecznego w odniesieniu do przesyłu i 
dystrybucji energii sieciowej, pod 
warunkiem, że jakikolwiek negatywny 
wpływ tych elementów na system przesyłu 
i dystrybucji energii będzie sprowadzony 
do niezbędnego minimum i że wpływ ten 
nie jest nieproporcjonalny do osiąganego 
celu społecznego.

skreślony

Or. en

Poprawka 1353
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą 
zagwarantować możliwość uwzględnienia 
w systemach i taryfach aspektu 
społecznego w odniesieniu do przesyłu i 
dystrybucji energii sieciowej, pod 
warunkiem, że jakikolwiek negatywny 
wpływ tych elementów na system przesyłu 
i dystrybucji energii będzie sprowadzony 
do niezbędnego minimum i że wpływ ten 
nie jest nieproporcjonalny do osiąganego 
celu społecznego.

skreślony

Or. en

Poprawka 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii lub które mogłyby 
ograniczać udział działań w odpowiedzi 
na popyt, w tym agregatorów usług, w 
ramach usług bilansujących i 
pomocniczych. W szczególności taryfy w 
zakresie przesyłu i dystrybucji ustala się 
tak, aby wynagradzać operatorów sieci za 
zwiększoną efektywność przy 
projektowaniu i eksploatacji 
infrastruktury, usuwając przy tym środki 
zachęcające do zwiększania 
przepustowości i zapewniając w sposób 
ciągły odpowiednie sygnały cenowe i 
zachęty do oszczędzania energii dla 
odbiorców końcowych. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Tworzenie programów efektywności energetycznej dla odbiorców w ramach tradycyjnego 
biznesowego wzoru użytkowego prowadzi do zasadniczego konfliktu z finansowymi celami 
użytkowania, czyli ze zwiększaniem dochodów w wyniku zwiększania ilości sprzedawanej
energii. Należy raczej wprowadzać środki wynagradzające zakłady użyteczności publicznej za 
inwestowanie w efektywność energetyczną po stronie ich odbiorców (gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw, instytucji i zakładów przemysłowych).
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Poprawka 1355
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W szczególności taryfy 
w zakresie przesyłu i dystrybucji ustala się 
tak, aby wynagradzać operatorów sieci za 
zwiększoną efektywność przy 
projektowaniu i eksploatacji 
infrastruktury, usuwając przy tym środki 
zachęcające do zwiększania 
przepustowości i zapewniając w sposób 
ciągły odpowiednie sygnały cenowe i 
zachęty do oszczędzania energii dla 
odbiorców końcowych. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Uzasadnienie

Oszczędność energii i efektywność energetyczna mogą pomóc klientom w zaoszczędzeniu 
pieniędzy i zmniejszyć uzależnienie Europy od zagranicznych dostaw. Zamiast zwiększać 
dochody poprzez zwiększanie ilości sprzedawanej energii należy raczej wprowadzać środki 
wynagradzające zakłady użyteczności publicznej za inwestowanie w efektywność 
energetyczną po stronie ich odbiorców (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, instytucji i 
zakładów przemysłowych).

Poprawka 1356
Marita Ulvskog
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W szczególności taryfy 
w zakresie przesyłu i dystrybucji ustala się 
tak, aby wynagradzać operatorów sieci za 
zwiększoną efektywność przy 
projektowaniu i eksploatacji 
infrastruktury, usuwając przy tym środki 
zachęcające do zwiększania 
przepustowości i zapewniając w sposób 
ciągły odpowiednie sygnały cenowe i 
zachęty do oszczędzania energii dla 
odbiorców końcowych. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Poprawka 1357
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii, oraz wspierają środki 
sprzyjające uczestnictwu odbiorców 
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2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

końcowych w rynkach energii, zwłaszcza 
za pośrednictwem programów 
modulowania zużycia energii. W tym 
względzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/73/WE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć obowiązki 
świadczenia usług publicznych związanych 
z efektywnością energetyczną na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach energii elektrycznej i gazu.

Or. fr

Poprawka 1358
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii i przeorientowanie tych 
środków zachęcających na udział 
konsumentów w efektywności systemu, 
uwzględniając reagowanie na popyt. W 
tym względzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/73/WE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć obowiązki 
świadczenia usług publicznych związanych 
z efektywnością energetyczną na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Poprawka 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii i przeorientowanie tych 
środków zachęcających na udział 
konsumentów w efektywnośc isystemu, 
uwzględniając reagowanie na popyt w 
zależności od uwarunkowań krajowych. 
W tym względzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/73/WE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć obowiązki 
świadczenia usług publicznych związanych 
z efektywnością energetyczną na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Poprawka 1360
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii i przeorientowanie tych 
środków zachęcających na udział 
konsumentów w efektywności systemu, 
uwzględniając reagowanie na popyt w 
zależności od uwarunkowań krajowych. 
W tym względzie, zgodnie z art. 3 ust. 2 
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energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2009/73/WE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć obowiązki 
świadczenia usług publicznych związanych 
z efektywnością energetyczną na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Poprawka 1361
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
zachęcających, które przeciwdziałają 
efektywności energetycznej przy 
generowaniu, przesyle i dystrybucji 
energii. W tym względzie, zgodnie z art. 3 
ust. 2 dyrektywy 2009/72/WE oraz art. 3 
ust. 2 dyrektywy 2009/73/WE, państwa 
członkowskie mogą nałożyć obowiązki 
świadczenia usług publicznych związanych 
z efektywnością energetyczną na 
przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
w sektorach energii elektrycznej i gazu.

Or. en

Poprawka 1362
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
usunięcie z taryf w zakresie przesyłu i 
dystrybucji energii środków 
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zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu.

zachęcających, które niepotrzebnie 
zwiększają ilość dystrybuowanej lub 
przesyłanej energii. W tym względzie, 
zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/72/WE oraz art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2009/73/WE, państwa członkowskie mogą 
nałożyć obowiązki świadczenia usług 
publicznych związanych z efektywnością 
energetyczną na przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w sektorach 
energii elektrycznej i gazu. Nie może to 
uniemożliwiać operatorom sieci 
wprowadzania taryf opartych na kosztach.

Or. de

Uzasadnienie

Wprowadzenie „inteligentnych” liczników doprowadzi to tego, że taryfy będą miały coraz 
mniej związku ze zużyciem (objętościowym) oraz będą coraz bardziej uzależnione od 
dostępności energii elektrycznej i ciepła. Należy uwzględnić ten politycznie pożądany rozwój.

Poprawka 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie przyjmują 
środki i wytyczne na rzecz promowania i 
stosowania działań w odpowiedzi na popyt 
w odniesieniu do obiektów 
przemysłowych, komercyjnych i 
mieszkaniowych oraz budynków, w 
szczególności dotyczące integracji 
zasobów po stronie popytu w ramach 
regionalnych rynków energii elektrycznej 
i ich połączenia z siecią energetyczną, w 
kontekście przyszłych planów działań 
dotyczących wdrażania inteligentnych 
sieci.

Or. en
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Uzasadnienie

Powiązanie efektywności energetycznej z technologiami i programami z zakresu reagowania 
na popyt zoptymalizuje zużycie energii w budynkach w kontekście ogólnych wymogów i 
efektywności sieci (tj. w godzinach szczytu).

Poprawka 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, w którym 
pierwszeństwo w dostępie i dysponowaniu 
siecią przyznaje się energii elektrycznej 
wyprodukowanej z odnawialnych źródeł 
energii, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby stosownie do wymogów 
dotyczących zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Or. en

Poprawka 1365
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 

Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu 
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zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych państwa, 
w którym pierwszeństwo w dostępie i 
dysponowaniu siecią przyznaje się energii 
elektrycznej wyprodukowanej z 
odnawialnych źródeł energii, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby stosownie 
do wymogów dotyczących zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci, w 
oparciu o przejrzyste i niedyskryminujące 
kryteria określone przez właściwe organy 
krajowe, operatorzy systemów 
przesyłowych oraz operatorzy systemów 
dystrybucyjnych na ich terytorium:

Or. en

Poprawka 1366
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 
2009/28/WE, w którym pierwszeństwo w 
dostępie i dysponowaniu siecią przyznaje 
się energii elektrycznej wyprodukowanej z 
odnawialnych źródeł energii, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby stosownie 
do wymogów dotyczących zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci, w 
oparciu o przejrzyste i niedyskryminujące 
kryteria określone przez właściwe organy 
krajowe, operatorzy systemów 
przesyłowych oraz operatorzy systemów 
dystrybucyjnych na ich terytorium:

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa nie powinna kolidować ze środkami zachęcającymi do stosowania 
odnawialnych źródeł energii uzgodnionymi jako część dyrektywy 2009/28/WE.
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Poprawka 1367
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci oraz gospodarności, 
w oparciu o przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria określone 
przez właściwe organy krajowe, operatorzy 
systemów przesyłowych oraz operatorzy 
systemów dystrybucyjnych na ich 
terytorium:

Or. en

Poprawka 1368
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez właściwe organy krajowe, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
stosownie do wymogów dotyczących 
zachowania niezawodności i 
bezpieczeństwa sieci, w oparciu o 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria 
określone przez krajowe organy 
regulacyjne sektora energetycznego, 
operatorzy systemów przesyłowych oraz 
operatorzy systemów dystrybucyjnych na 
ich terytorium:

Or. en
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Poprawka 1369
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gwarantowali przesył i dystrybucję 
energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji;

a) gwarantowali przesył i dystrybucję 
energii elektrycznej z wysokosprawnej 
kogeneracji w większym stopniu niż w 
przypadku energii elektrycznej 
wytworzonej w oparciu o mniej efektywne 
paliwa kopalne, w zakresie, w jakim 
umożliwia to sposób funkcjonowania 
krajowego systemu 
elektroenergetycznego;

Or. en

Poprawka 1370
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci, jeżeli 
wytwarzana energia elektryczna pochodzi 
z instalacji kogeneracji zasilanej ze źródeł 
odnawialnych lub jeżeli wielkość 
zapotrzebowania na ciepło jest co 
najmniej równa ilości ciepła wytwarzanej 
przez daną instalację;

Or. fr

Poprawka 1371
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci w 
większym stopniu niż w przypadku energii 
elektrycznej wytworzonej w oparciu o 
mniej efektywne paliwa kopalne, w 
zakresie, w jakim umożliwia to sposób 
funkcjonowania krajowego systemu 
elektroenergetycznego;

Or. en

Poprawka 1372
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci, również 
w stosunku do energii elektrycznej 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych;

Or. de

Uzasadnienie

W razie priorytetowego traktowania energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych podczas dostarczania energii z wykorzystaniem połączenia produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w jednostce kogeneracji zmalałaby również produkcja ciepła. Ze 
względów praktycznych zasadniczo należy zatem przyznać kogeneracji pierwszeństwo również 
przed energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 1373
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 
gwarantowany dostęp do sieci;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku CHP priorytetowy dostęp czy przesył nie sprawdza się na otwartych rynkach 
energii elektrycznej, a zjawisko to będzie stawać się coraz bardziej powszechne w całej 
Europie. Priorytetowy przesył zakłócałby konkurencję na rynku energii elektrycznej, a jest to 
niemożliwe do przyjęcia. Natomiast gwarantowany dostęp to jasne i właściwe rozwiązanie, 
ponieważ jest ono zgodne z dyrektywą RES.

Poprawka 1374
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 
gwarantowany dostęp do sieci;

Or. en

Poprawka 1375
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 
gwarantowany dostęp do sieci;

Or. en
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Poprawka 1376
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji priorytetowy 
lub gwarantowany dostęp do sieci;

b) zapewniali energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji 
gwarantowany dostęp do sieci;

Or. en

Uzasadnienie

Na otwartym rynku energii elektrycznej przesył energii elektrycznej bazuje na kosztach 
produkcji. Nie ma możliwości zapewnienia priorytetowego dostępu czy przesyłu jakimkolwiek 
podmiotom. W Europie rynki energii elektrycznej otworzą się jeszcze bardziej na konkurencję
w najbliższych latach i tego procesu nie należy spowalniać. Priorytetowy przesył zakłócałby 
konkurencję na rynku energii elektrycznej. Natomiast gwarantowany dostęp to jasne i 
właściwe rozwiązanie, ponieważ jest ono zgodne z dyrektywą RES.

Poprawka 1377
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania 
instalacjami wytwórczymi energii 
elektrycznej zapewniali priorytetowy 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

skreślona

Or. en

Poprawka 1378
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania 
instalacjami wytwórczymi energii 
elektrycznej zapewniali priorytetowy 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

skreślona

Or. en

Poprawka 1379
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania 
instalacjami wytwórczymi energii 
elektrycznej zapewniali priorytetowy 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

skreślona

Or. en

Poprawka 1380
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania 
instalacjami wytwórczymi energii 
elektrycznej zapewniali priorytetowy 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

skreślona

Or. en
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Poprawka 1381
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania 
instalacjami wytwórczymi energii 
elektrycznej zapewniali priorytetowy 
przesył i dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

skreślona

Or. en

Poprawka 1382
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji, jeżeli 
wytwarzana energia elektryczna pochodzi 
z instalacji kogeneracji zasilanej ze źródeł 
odnawialnych lub jeżeli wielkość 
zapotrzebowania na ciepło jest co 
najmniej równa ilości ciepła wytwarzanej 
przez daną instalację.

Or. fr

Poprawka 1383
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

c) w przypadku dysponowania instalacjami
wytwórczymi energii elektrycznej 
wsparcia energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji należy 
udzielać zgodnie z zasadami 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, 
przy minimalnym zniekształcaniu tego 
rynku i ograniczaniu negatywnego 
wpływu na promocję energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspierać CHP. Jednak argumenty na rzecz CHP prowadzonej w oparciu o 
odnawialne źródła energii i dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, tworzenia miejsc 
pracy i łagodzenia zmiany klimatu są silniejsze niż argumenty na rzecz CHP prowadzonej w 
oparciu o paliwa kopalne. W dyrektywie należy wspierać wszystkie rodzaje CHP bez 
zapewniania priorytetowego przesyłu kosztem dobrze funkcjonujących rynków energii 
elektrycznej i środków zachęcających do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 
Priorytetowy przesył w przypadku CHP prowadzonej w oparciu o źródła odnawialne 
przewidziano już na mocy dyrektywy 2009/28/WE.

Poprawka 1384
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji w większym 
stopniu niż w przypadku energii 
elektrycznej wytworzonej w oparciu o 
mniej efektywne paliwa kopalne, w 
zakresie, w jakim umożliwia to sposób 
funkcjonowania krajowego systemu 
elektroenergetycznego;
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Poprawka 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji.

c) w przypadku dysponowania instalacjami 
wytwórczymi energii elektrycznej 
zapewniali priorytetowy przesył i 
dystrybucję energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji w zakresie, w 
jakim zezwala na to bezpieczeństwo i 
niezawodność funkcjonowania krajowego 
systemu elektroenergetycznego.

Or. en

Poprawka 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.
W odniesieniu do jednostek 
mikrokogeneracji instalowanych przez 
indywidualnych obywateli właściwe 
władze rozważają możliwość zastąpienia 
zezwoleń uproszczonymi 
powiadomieniami kierowanymi do 
właściwych organów. Państwa 
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członkowskie, które zapewniają 
priorytetowy dostęp w przypadku energii 
elektrycznej wytworzonej w procesie 
wysokosprawnej kogeneracji, jak również 
energii elektrycznej wytworzonej na bazie 
odnawialnych źródeł energii, 
wprowadzają przepisy krajowe, tak aby 
zapewnić stabilność systemu 
energetycznego.

Or. en

Poprawka 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie szczególnie 
ułatwiają podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.
Państwa członkowskie w szczególności 
zachęcają operatorów sieci do 
wprowadzania procesu „zainstaluj i 
poinformuj” w przypadku instalacji 
jednostek mikrokogeneracji, tak aby 
uprościć i skrócić procedurę wydawania 
zezwoleń dla indywidualnych obywateli i 
instalatorów.

Or. en

Uzasadnienie

Likwidacja zbędnych obciążeń administracyjnych i przyśpieszenie procesu wydawania 
zezwoleń w przypadku instalacji jednostek mikrokogeneracji będą stymulować rozwój i 
rozpowszechnianie ważnej technologii.
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Poprawka 1388
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.
W odniesieniu do jednostek 
mikrokogeneracji instalowanych przez 
indywidualnych obywateli właściwe 
władze ustanawiają odpowiedni 
uproszczony proces powiadamiania 
właściwego organu.

Or. en

Poprawka 1389
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji. 
W odniesieniu do jednostek 
mikrokogeneracji instalowanych przez 
indywidualnych obywateli właściwe 
władze ustanawiają odpowiedni 
uproszczony proces powiadamiania 
właściwego organu.

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowana zmiana ma na celu likwidację zbędnego procesu administracyjnego, który 
przeprowadza się w przypadku jednostek mikrokogeneracji instalowanych w poszczególnych 
nieruchomościach, a tym samym stymulację rozwoju tej technologii.

Poprawka 1390
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.
W odniesieniu do jednostek 
mikrokogeneracji instalowanych przez 
indywidualnych obywateli właściwe 
władze ustanawiają odpowiedni 
uproszczony proces powiadamiania 
właściwego organu.

Or. en

Poprawka 1391
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.

Państwa członkowskie mogą szczególnie 
ułatwiać podłączenie do systemu sieci 
elektroenergetycznych energii elektrycznej 
wytworzonej w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji w jednostkach kogeneracji na 
małą skalę i jednostkach mikrokogeneracji.
W odniesieniu do jednostek 
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mikrokogeneracji instalowanych w 
poszczególnych nieruchomościach 
właściwe władze ustanawiają uproszczoną 
procedurę powiadamiania.

Or. en

Poprawka 1392
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Na obszarach miejskich państwa 
członkowskie mogą przyznać 
pierwszeństwo wysokosprawnym dużym 
jednostkom.

Or. de

Poprawka 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej, operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji i 
agregatorzy działań podejmowanych w 
ramach reagowania na popyt byli w stanie 
zaoferować usługi bilansowania oraz inne 
usługi operacyjne na poziomie operatorów 
systemów przesyłowych lub operatorów 
systemów dystrybucyjnych. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 



PE475.983 68/112 AM\883845PL.doc

PL

dostępny do celów kontroli. dostępny do celów kontroli.

Or. en

Poprawka 1394
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji i 
agregatorzy programów zmiany zużycia 
energii byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

Or. fr

Poprawka 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji i 
agregatorzy działań podejmowanych w 
ramach reagowania na popyt byli w stanie 
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na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

zaoferować usługi bilansowania oraz inne 
usługi operacyjne na poziomie operatorów 
systemów przesyłowych lub operatorów 
systemów dystrybucyjnych, jeżeli jest to 
zgodne z trybem eksploatacji 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej. 
Operatorzy systemów przesyłowych i 
operatorzy systemów dystrybucyjnych 
dopilnowują, aby wspomniane usługi 
wchodziły w skład przetargu na usługi, 
który jest przejrzysty i dostępny do celów 
kontroli.

Or. en

Poprawka 1396
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

Państwa członkowskie mogą podejmować 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej oraz wykonalne 
pod względem ekonomicznym i 
technicznym. Operatorzy systemów 
przesyłowych i operatorzy systemów 
dystrybucyjnych dopilnowują, aby 
wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie rodzaje dodatkowych operacji należy postrzegać również jako ograniczenia 
ekonomiczne.

Poprawka 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji i ekonomicznymi 
kryteriami wykonalności dla 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej. 
Operatorzy systemów przesyłowych i 
operatorzy systemów dystrybucyjnych 
dopilnowują, aby wspomniane usługi 
wchodziły w skład przetargu na usługi, 
który jest przejrzysty i dostępny do celów 
kontroli.

Or. en

Poprawka 1398
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
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dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji i ekonomicznymi 
kryteriami wykonalności dla 
wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej. 
Operatorzy systemów przesyłowych i 
operatorzy systemów dystrybucyjnych 
dopilnowują, aby wspomniane usługi 
wchodziły w skład przetargu na usługi, 
który jest przejrzysty i dostępny do celów 
kontroli.

Or. en

Poprawka 1399
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty i 
dostępny do celów kontroli.

Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania w celu 
dopilnowania, aby operatorzy 
wysokosprawnych jednostek kogeneracji 
byli w stanie zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi operacyjne 
na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów 
dystrybucyjnych, jeżeli jest to zgodne z 
trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej. Operatorzy 
systemów przesyłowych i operatorzy 
systemów dystrybucyjnych dopilnowują, 
aby wspomniane usługi wchodziły w skład 
przetargu na usługi, który jest przejrzysty, 
niedyskryminujący i dostępny do celów 
kontroli.

Or. ro
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Poprawka 1400
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą zobowiązać 
operatorów sieci przesyłowych i 
operatorów sieci dystrybucyjnych, aby 
zachęcali oni, poprzez obniżanie opłat za 
podłączenie i za korzystanie z systemu, do 
lokalizowania wysokosprawnych 
jednostek kogeneracji w pobliżu obszarów 
zapotrzebowania.

skreślony

Or. en

Poprawka 1401
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą zobowiązać 
operatorów sieci przesyłowych i 
operatorów sieci dystrybucyjnych, aby 
zachęcali oni, poprzez obniżanie opłat za 
podłączenie i za korzystanie z systemu, do 
lokalizowania wysokosprawnych 
jednostek kogeneracji w pobliżu obszarów 
zapotrzebowania.

skreślony

Or. en

Poprawka 1402
Marian-Jean Marinescu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą zobowiązać 
operatorów sieci przesyłowych i 
operatorów sieci dystrybucyjnych, aby 
zachęcali oni, poprzez obniżanie opłat za 
podłączenie i za korzystanie z systemu, do 
lokalizowania wysokosprawnych jednostek 
kogeneracji w pobliżu obszarów 
zapotrzebowania.

W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą zobowiązać 
operatorów sieci przesyłowych i 
operatorów sieci dystrybucyjnych, aby 
zachęcali oni, poprzez obniżanie opłat za 
podłączenie i za korzystanie z systemu, do 
lokalizowania wysokosprawnych jednostek 
kogeneracji w pobliżu obszarów 
zapotrzebowania na ciepło.

Or. en

Poprawka 1403
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
producentom energii elektrycznej z 
wysokosprawnej kogeneracji, którzy 
wyrażają chęć podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, na ogłoszenie 
zaproszenia do składania ofert na roboty 
przyłączeniowe.

skreślony

Or. en

Poprawka 1404
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
producentom energii elektrycznej z 

7. Państwa członkowskie mogą zezwolić 
producentom energii elektrycznej z 
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wysokosprawnej kogeneracji, którzy 
wyrażają chęć podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, na ogłoszenie 
zaproszenia do składania ofert na roboty 
przyłączeniowe.

wysokosprawnej kogeneracji, którzy 
wyrażają chęć podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, na ogłoszenie 
zaproszenia do składania ofert na roboty 
przyłączeniowe. Należy przy tym 
uwzględnić normy techniczne i normy 
bezpieczeństwa określone przez 
operatorów sieci.

Or. de

Poprawka 1405
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W ramach najbliższych krajowych 
planów działań dotyczących wdrażania 
inteligentnych sieci państwa członkowskie 
będą musiały sprecyzować, w jaki sposób 
programy zmiany zużycia energii będzie 
można powiązać z rynkami energii, 
zwłaszcza na szczeblu lokalnym i 
regionalnym, oraz podać szczegóły co do 
wdrażania technologii ułatwiających 
podłączenie budynków i terenów 
przemysłowych do sieci energetycznej.

Or. fr

Poprawka 1406
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W ramach przyszłych krajowych 
planów działania, których celem jest 
wdrożenie inteligentnych sieci, państwa 
członkowskie opracowują informacje na 
temat sposobu, w jaki zasoby po stronie 
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popytu można uwzględnić w ramach 
regionalnych rynków energii elektrycznej,
i przekazują szczegóły na temat 
rozpowszechniania technologii 
ułatwiających podłączanie zasobów po 
stronie popytu do sieci energetycznej u 
użytkowników końcowych.

Or. en

Poprawka 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE. Państwa członkowskie 
sprawdzają, na ile własne systemy 
kształcenia i dokształcania zaspokajają 
zapotrzebowanie na niezbędną wiedzę.

Or. de

Poprawka 1408
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 
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dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 
2014 r. systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji były 
dostępne dla dostawców usług 
energetycznych, audytów energetycznych 
oraz środków poprawy efektywności 
energetycznej, w tym dla instalatorów 
elementów budynków określonych w art. 2 
ust. 9 dyrektywy 2010/31/UE.

dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 
2014 r. systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji były 
dostępne dla dostawców usług 
energetycznych, audytów energetycznych 
oraz środków poprawy efektywności 
energetycznej, w tym dla instalatorów 
elementów budynków określonych w art. 2 
ust. 9 dyrektywy 2010/31/UE. Systemy 
certyfikacji lub kwalifikacji są 
wyszczególnione w załączniku XIIIa.

Or. fr

Poprawka 1409
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie, 
jeżeli w ich opinii jest to niezbędne,
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 1410
Ioan Enciu

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

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.

1. Mając na względzie osiągnięcie 
wysokiego poziomu kompetencji 
technicznych, obiektywności, efektywności
i wiarygodności, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby do dnia 1 stycznia 2014 
r. systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikacji były dostępne dla 
dostawców usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej, w tym dla 
instalatorów elementów budynków 
określonych w art. 2 ust. 9 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. ro

Poprawka 1411
Gaston Franco

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie zamiaru wprowadzenia nowego 
systemu państwa członkowskie będą 
musiały zapewnić jego spójność z 
systemami i praktykami już wdrożonymi 
na szczeblu krajowym, we współpracy z 
danymi podmiotami.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na złożony charakter systemów certyfikacji dla małych przedsiębiorstw 
wprowadzenie tych systemów nie może w żadnym wypadku odbyć się ze szkodą dla 
istniejących systemów kwalifikacji zawodowej, będących gwarantami kompetencji 
zawodowych.
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Poprawka 1412
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, a także 
współpracują między sobą i z Komisją 
przy porównywaniu oraz uznawaniu 
systemów.

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, a także 
współpracują między sobą i z Komisją 
przy porównywaniu oraz uznawaniu 
systemów, zgodnie z dyrektywą 
2005/26/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych w odniesieniu do 
zawodów regulowanych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z uwagi na złożony charakter systemów certyfikacji dla małych przedsiębiorstw 
wprowadzenie tych systemów nie może w żadnym wypadku odbyć się ze szkodą dla 
istniejących systemów kwalifikacji zawodowej, będących gwarantami kompetencji 
zawodowych.

Poprawka 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, a także 
współpracują między sobą i z Komisją 
przy porównywaniu oraz uznawaniu 
systemów.

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy kwalifikacji, o których 
mowa w ust. 1, a także współpracują 
między sobą i z Komisją przy 
porównywaniu oraz uznawaniu systemów.
Nie ma to wpływu na dyrektywę 
2005/36/WE.

Or. de
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Poprawka 1414
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, a także 
współpracują między sobą i z Komisją 
przy porównywaniu oraz uznawaniu 
systemów.

2. Państwa członkowskie udostępniają 
publicznie systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji, o 
których mowa w ust. 1, a także wzajemnie 
uznają swoje systemy.

Or. en

Poprawka 1415
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie, w których 
funkcjonują już listy dostawców usług 
energetycznych, audytów energetycznych 
oraz środków efektywności energetycznej, 
mogą również korzystać z takich list oraz 
dopilnowują przy tym, aby na listy mogli 
być wpisywani – wyłącznie na określonych 
warunkach – dostawcy o określonych 
kwalifikacjach, tak aby zapewnić wysoki 
poziom kompetencji technicznych, 
obiektywności i wiarygodności.

Or. de

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich funkcjonują już listy dostawców usług energetycznych, 
audytów energetycznych oraz środków efektywności energetycznej. Wprowadzenie w tych 
państwach członkowskich nowych systemów certyfikacji zamiast wykorzystywania już 
istniejących systemów byłoby dodatkowym obciążeniem administracyjnym.
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Poprawka 1416
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Już istniejące systemy certyfikacji lub 
równoważne systemy kwalifikacji 
obowiązujące w stosunku do dostawców 
usług energetycznych, audytów 
energetycznych oraz innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, 
spełniające wymagania dotyczące 
osiągnięcia wysokiego poziomu 
kompetencji technicznych, obiektywności i 
wiarygodności, należy uznać.

Or. de

Uzasadnienie

Wiele przedsiębiorstw już stosuje systemy certyfikacji lub równoważne systemy kwalifikacji do 
monitorowania swojego zużycia energii. O wyborze systemu przedsiębiorstwo powinno móc 
decydować we własnym zakresie, odpowiednio do konkretnych warunków i potrzeb. Celem 
powinno być unikanie podwójnego obciążenia oraz ograniczenie sprawozdawczości.

Poprawka 1417
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, zwiększanie świadomości i 
szkolenia

1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych były 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym 
konsumentów, przedsiębiorców 
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budowlanych, architektów, inżynierów, 
audytorów środowiskowych i instalatorów 
elementów budowlanych, jak zostało to 
określone w dyrektywie 2010/31/UE. 
Dopilnowują one, aby banki i inne 
instytucje finansowe były informowane o 
możliwościach udziału w finansowaniu 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie warunki i zachęty dla 
podmiotów rynkowych, aby mogły one 
dostarczać odbiorcom energii 
odpowiednie i ukierunkowane informacje 
oraz porady na temat efektywności 
energetycznej.
3. Państwa członkowskie przy udziale 
zainteresowanych stron, w tym władz 
lokalnych i regionalnych, opracowują 
odpowiednie programy informacyjne, 
programy zwiększania świadomości i 
programy szkoleniowe, aby informować 
obywateli o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z przyjęciem 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
4. Komisja zapewnia wymianę i szerokie 
rozpowszechnianie informacji o 
sprawdzonych rozwiązaniach w dziedzinie 
oszczędności energii w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje i szkolenia
1. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych były 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym 
konsumentów, przedsiębiorców 
budowlanych, architektów, inżynierów, 
audytorów środowiskowych i instalatorów 
elementów budowlanych, jak zostało to 
określone w dyrektywie 2010/31/UE. 
Dopilnowują one, aby banki i inne 
instytucje finansowe były informowane o 
możliwościach udziału – w tym poprzez 
tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych – w finansowaniu środków na 
rzecz poprawy efektywności energetycznej.
2. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie warunki i zachęty dla 
podmiotów rynkowych, aby mogły one 
dostarczać odbiorcom energii 
odpowiednie i ukierunkowane informacje 
oraz porady na temat efektywności 
energetycznej.
3. Państwa członkowskie przy udziale 
zainteresowanych stron, w tym władz 
lokalnych i regionalnych, opracowują 
odpowiednie programy informacyjne, 
programy zwiększania świadomości i 
programy szkoleniowe, aby informować 
obywateli o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z przyjęciem 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej. 
4. Komisja zapewnia wymianę i szerokie 
rozpowszechnianie informacji o 
sprawdzonych rozwiązaniach w dziedzinie 
oszczędności energii w państwach 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 1419
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje na temat dostępnych 
mechanizmów efektywności energetycznej 
oraz ram finansowych i prawnych były 
przejrzyste oraz szeroko i aktywnie 
rozpowszechniane wśród wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym 
konsumentów, przedsiębiorców 
budowlanych, architektów, inżynierów, 
audytorów środowiskowych i instalatorów 
elementów budowlanych, jak zostało to 
określone w dyrektywie 2010/31/UE. 
Dopilnowują one, aby banki i inne 
instytucje finansowe były informowane o 
możliwościach udziału w finansowaniu 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
1b. Państwa członkowskie ustanawiają 
odpowiednie warunki i zachęty dla 
podmiotów rynkowych, aby mogły one 
dostarczać odbiorcom energii 
odpowiednie i ukierunkowane informacje 
oraz porady na temat efektywności 
energetycznej.
1c. Państwa członkowskie przy udziale 
zainteresowanych stron, w tym władz 
lokalnych i regionalnych, opracowują 
odpowiednie programy informacyjne, 
programy zwiększania świadomości i 
programy szkoleniowe, aby informować 
obywateli o korzyściach i rozwiązaniach 
praktycznych związanych z przyjęciem 
środków na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej.
1d. Komisja zapewnia wymianę i szerokie 
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rozpowszechnianie informacji o 
sprawdzonych rozwiązaniach w dziedzinie 
oszczędności energii w państwach 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1420
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publiczne udostępnianie, sprawdzanie i 
regularne aktualizowanie wykazu 
dostępnych dostawców usług 
energetycznych oraz oferowanych przez 
nich usług energetycznych;

a) publiczne udostępnianie, sprawdzanie i 
regularne aktualizowanie wykazu 
dostępnych akredytowanych 
przedsiębiorstw świadczących usługi 
energetyczne oraz oferowanych przez nich 
usług energetycznych;

Or. en

Poprawka 1421
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publiczne udostępnianie, sprawdzanie i 
regularne aktualizowanie wykazu 
dostępnych dostawców usług 
energetycznych oraz oferowanych przez 
nich usług energetycznych;

a) publiczne udostępnianie, promowanie, 
sprawdzanie i regularne aktualizowanie 
wykazu dostępnych dostawców usług 
energetycznych oraz oferowanych przez 
nich usług energetycznych;

Or. ro

Poprawka 1422
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dopilnowanie, by w sytuacji, gdy 
dostawcy tacy figurują w rejestrze 
publicznym, posiadali oni umiejętności, 
wiedzę i przeszkolenie na odpowiednim 
poziomie;

Or. en

Poprawka 1423
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) usunięcie regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych barier, które 
ograniczają wykorzystywanie umów o 
poprawę efektywności energetycznej oraz 
innych form finansowania przez stronę 
trzecią w zakresie środków oszczędności 
energii.

Or. en

Poprawka 1424
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym; wzory te obejmują 
przynajmniej pozycje wymienione w 
załączniku XIII;

b) zachęcanie władz publicznych do 
wykorzystywania umów o poprawę 
efektywności energetycznej przy 
przeprowadzaniu remontów budynków 
oraz udostępnianie wzorów w zakresie 
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umów o poprawę efektywności 
energetycznej na podstawie analizy 
kosztów i korzyści obejmujących cykl 
życia, przy jednoczesnym zachęcaniu do 
zawierania umów długoterminowych, 
które zapewniają większe oszczędności 
energii; wzory te obejmują przynajmniej 
pozycje wymienione w załączniku XIII;

Or. en

Uzasadnienie

Władze publiczne należy zachęcać do zawierania umów długoterminowych, które zapewniają 
większe oszczędności energii, a także do unikania zyskownych remontów o krótszych okresach 
spłaty, co może wywołać efekt pułapki.

Poprawka 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym; wzory te obejmują 
przynajmniej pozycje wymienione w 
załączniku XIII;

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i prywatnym,
bazujących na analizie kosztów i korzyści 
obejmującej okres eksploatacji i koszt 
usług, przy jednoczesnym zachęcaniu do 
zawierania umów długoterminowych, 
które zapewniają większe oszczędności; 
wzory te obejmują przynajmniej pozycje 
wymienione w załączniku XIII;

Or. ro

Poprawka 1426
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym; wzory te obejmują 
przynajmniej pozycje wymienione w 
załączniku XIII;

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym bazujących na 
analizie kosztów i korzyści obejmującej 
cykl życia, przy jednoczesnym zachęcaniu
do zawierania umów długoterminowych, 
które zapewniają większe oszczędności; 
wzory te obejmują przynajmniej pozycje 
wymienione w załączniku XIII;

Or. en

Poprawka 1427
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym; wzory te obejmują 
przynajmniej pozycje wymienione w 
załączniku XIII;

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym bazujących na 
analizie kosztów i korzyści obejmującej 
cykl życia, przy jednoczesnym zachęcaniu
do zawierania umów długoterminowych, 
które zapewniają większe oszczędności; 
wzory te obejmują przynajmniej pozycje 
wymienione w załączniku XIII;

Or. en

Poprawka 1428
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
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o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym; wzory te obejmują 
przynajmniej pozycje wymienione w 
załączniku XIII;

o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym bazujących na 
analizie kosztów i korzyści obejmującej 
cykl życia, przy jednoczesnym zachęcaniu
do zawierania umów długoterminowych, 
które zapewniają większe oszczędności; 
wzory te obejmują przynajmniej pozycje 
wymienione w załączniku XIII;

Or. en

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa usług energetycznych należy zachęcać do zawierania umów 
długoterminowych, które zapewniają większe oszczędności energii, a także do unikania 
zyskownych remontów o krótszych okresach spłaty, co może prowadzić do niewykorzystania 
ogromnego potencjału w zakresie oszczędności.

Poprawka 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym; wzory te obejmują 
przynajmniej pozycje wymienione w 
załączniku XIII;

b) udostępnianie wzorów w zakresie umów 
o poprawę efektywności energetycznej 
(kontraktowania) w sektorze publicznym; 
wzory te obejmują przynajmniej pozycje 
wymienione w załączniku XIII;

Or. de

Poprawka 1430
Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zachęcanie do współpracy między 
władzami publicznymi a niezależnymi 
operatorami, sieciami i platformami 
technologicznymi, tak aby pomóc w 
dopasowaniu podaży i popytu na usługi 
energetyczne poprzez realizację 
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programów efektywności lub 
przyjmowanie systemów zarządzania 
energią; 

Or. it

Poprawka 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dopilnowanie, by władze publiczne 
brały pod uwagę korzystanie z usług 
energetycznych, w tym umów o poprawę 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 1432
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zachęcanie do prac w zakresie rozwoju 
dobrowolnych znaków jakości;

d) zachęcanie do prac w zakresie rozwoju 
znaków jakości;

Or. en

Poprawka 1433
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) upowszechnianie informacji na temat 
instrumentów finansowych, środków 
zachęcających, dotacji i kredytów na 
wspieranie projektów w zakresie usług 
energetycznych.

e) zwiększanie dostępności instrumentów 
finansowych, środków zachęcających, 
dotacji i kredytów na wspieranie projektów 
w zakresie usług energetycznych oraz 
rozpowszechnianie jasnych i łatwo 
dostępnych informacji na temat tych 
systemów wsparcia.

Or. en

Poprawka 1434
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspieranie niezależnych pośredników 
rynkowych, sieci i platform realizujących 
programy, które stymulują rozwój rynku 
na usługi w zakresie efektywności 
energetycznej po stronie popytu, jak 
również po stronie podaży, a także 
łączących popyt i podaż usług w zakresie 
efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 1435
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zachęcanie do finansowego 
wspierania MŚP i ESCO realizujących w 
imieniu MŚP długoterminowe inwestycje 
w efektywność energetyczną w oparciu o: 
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celowe fundusze państwowe, gwarancje 
kredytowe, nisko oprocentowane pożyczki 
przeznaczone specjalnie na działania w 
dziedzinie efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment.

Poprawka 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zachęcanie do finansowego 
wspierania MŚP i ESCO realizujących w 
imieniu MŚP długoterminowe inwestycje 
w efektywność energetyczną w oparciu o: 
celowe fundusze państwowe, gwarancje 
kredytowe, nisko oprocentowane pożyczki 
przeznaczone specjalnie na działania w 
dziedzinie efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wiążące uregulowanie, zgodnie z 
którym na nowo powstających rynkach 
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usług energetycznych nie wystąpią żadne 
zakłócenia konkurencji ze szkodą dla 
małych przedsiębiorstw;

Or. de

Poprawka 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zachęcanie do bezpośredniego lub 
pośredniego finansowego wspierania 
MŚP, tak aby stymulować 
długoterminowe inwestycje w efektywność 
energetyczną.

Or. en

Poprawka 1439
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) udzielanie niezbędnej pomocy 
technicznej, we współpracy z istniejącymi 
organizacjami reprezentującymi 
przedsiębiorstwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Zindywidualizowane wsparcie za pośrednictwem odpowiednio zorganizowanej działalności 
podmiotów reprezentujących małe przedsiębiorstwa jest niezbędne dla łatwiejszego 
stosowania polityki efektywności energetycznej w małych przedsiębiorstwach i 
mikroprzedsiębiorstwach.
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Poprawka 1440
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) zachęcanie władz publicznych do 
stosowania umów dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej w ramach 
przedsięwzięć mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej.

Or. fr

Poprawka 1441
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) opracowywanie innowacyjnych modeli 
finansowania, aby umożliwić MŚP i 
zakładom rzemieślniczym, które mają taką 
zdolność, oferowanie umów o poprawę 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 1442
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) promowanie roli detalistów i 
dystrybutorów energii na rynku usług 
energetycznych.
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Or. en

Poprawka 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ustanowienie grupy roboczej 
składającej się z przedstawicieli 27 państw 
członkowskich oraz Komisji Europejskiej, 
tak aby ułatwić wymianę sprawdzonych 
rozwiązań w zakresie propagowania 
rynku usług energetycznych;

Or. en

Poprawka 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
proces szkolenia i tworzenia miejsc pracy 
przebiegał z korzyścią zarówno dla 
mężczyzn, jak i kobiet, koncentrując się 
na podzielonym według płci rynku pracy 
w sektorze energetycznym.

Or. en

Poprawka 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie przygotowują 
krajową strategię promującą i 
umożliwiającą efektywne wykorzystanie 
energii w gospodarstwach domowych.
Strategia ta obejmuje wprowadzenie 
pojedynczego punktu kontaktowego 
zajmującego się doradztwem i 
obsługującego akredytowanych 
dostawców, zgodnie z art. 13 i 14. Państwa 
członkowskie mogą też łącznie stosować 
szereg narzędzi promujących zmianę 
zachowań, w tym: zachęty podatkowe, 
dostęp do finansowania, granty czy 
dotacje, udzielanie informacji, projekty 
modelowe, działania w miejscu pracy, 
minimalne normy dla towarów i usług.
Strategie te obejmują program angażujący 
konsumentów przy rozpowszechnianiu 
inteligentnych liczników poprzez 
przekazywanie informacji na temat 
opłacalności i łatwych do wprowadzenia 
zmian w sposobie użytkowania energii, a 
także informacji na temat środków w 
zakresie efektywności energetycznej.
W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 
19 ust. 2, państwa członkowskie co trzy 
lata przedstawiają informacje na temat
postępu w realizacji tych strategii.

Or. en

Poprawka 1446
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie oceniają oraz 
podejmują niezbędne działania w celu 
usunięcia regulacyjnych i 
pozaregulacyjnych barier na drodze do 
efektywności energetycznej, zwłaszcza w 

Państwa członkowskie oceniają oraz 
podejmują niezbędne działania w celu 
usunięcia regulacyjnych, 
administracyjnych i pozaregulacyjnych 
barier na drodze do efektywności 
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odniesieniu do: energetycznej, zwłaszcza w odniesieniu do:

Or. ro

Poprawka 1447
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rozdziału środków zachęcających 
pomiędzy właściciela i najemcę budynku 
lub pomiędzy właścicieli, w celu 
dopilnowania, aby strony te nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności, których w 
innym wypadku dokonałyby, faktem, że 
nie uzyskają indywidualnie pełnych 
korzyści, lub brakiem zasad dotyczących 
dzielenia pomiędzy nich kosztów i 
korzyści;

a) rozdziału środków zachęcających 
pomiędzy właściciela i najemcę budynku 
lub pomiędzy właścicieli, w celu 
dopilnowania, aby strony te nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności faktem, że nie 
uzyskają indywidualnie pełnych korzyści, 
lub brakiem zasad dotyczących dzielenia 
pomiędzy nich kosztów i korzyści;

Or. en

Poprawka 1448
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawnych i regulacyjnych 
oraz praktyk administracyjnych 
dotyczących dokonywania zakupów przez 
instytucje publiczne oraz sporządzania 
budżetu i rachunkowości w ujęciu 
rocznym, w celu dopilnowania, aby 
poszczególne instytucje publiczne nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności.

b) przepisów prawnych, podatkowych i 
regulacyjnych oraz praktyk 
administracyjnych dotyczących 
dokonywania zakupów przez instytucje 
publiczne oraz sporządzania budżetu i 
rachunkowości w ujęciu rocznym, w celu 
dopilnowania, aby poszczególne instytucje 
publiczne nie były zniechęcane do 
dokonywania inwestycji zwiększających 
efektywność energetyczną oraz 
ograniczających do minimum 
spodziewane koszty cyklu użytkowania w 
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całym okresie istnienia budynku lub 
sprzętu.

Or. fr

Poprawka 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawnych i regulacyjnych 
oraz praktyk administracyjnych 
dotyczących dokonywania zakupów przez 
instytucje publiczne oraz sporządzania 
budżetu i rachunkowości w ujęciu 
rocznym, w celu dopilnowania, aby 
poszczególne instytucje publiczne nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności.

b) przepisów prawnych, regulacyjnych i 
podatkowych oraz praktyk 
administracyjnych dotyczących 
dokonywania zakupów przez instytucje 
publiczne oraz sporządzania budżetu i 
rachunkowości w ujęciu rocznym, w celu 
dopilnowania, aby poszczególne instytucje 
publiczne nie były zniechęcane do 
dokonywania inwestycji na rzecz poprawy 
efektywności oraz do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej i do
stosowania innych mechanizmów 
finansowania przez stronę trzecią w 
oparciu o umowy długoterminowe;

Or. en

Poprawka 1450
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawnych i regulacyjnych 
oraz praktyk administracyjnych 
dotyczących dokonywania zakupów przez 
instytucje publiczne oraz sporządzania 
budżetu i rachunkowości w ujęciu 
rocznym, w celu dopilnowania, aby 

b) przepisów prawnych, regulacyjnych i 
podatkowych skonstruowanych specjalnie 
w celu zwiększania efektywności 
energetycznej oraz praktyk 
administracyjnych dotyczących 
dokonywania zakupów przez instytucje 
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poszczególne instytucje publiczne nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności.

publiczne oraz sporządzania budżetu i 
przepisów w sprawie rachunkowości w 
ujęciu rocznym dotyczących inwestycji 
prywatnych oraz w celu dopilnowania, aby 
poszczególne instytucje publiczne nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności.

Or. en

Uzasadnienie

W ścisłym powiązaniu z mechanizmami wsparcia finansowego i podatkowego niezbędnymi do 
przezwyciężenia barier dla uzyskania efektywności energetycznej należy podkreślić znaczenie 
otwartego i aktualizowanego wykazu wiarygodnych dostawców usług energetycznych dla 
zachęcania odbiorców końcowych do nawiązywania kontaktów z partnerami technicznymi i 
operacyjnymi, którym można w pełni powierzyć realizację celów w zakresie oszczędności 
energii. Adekwatne i przekazywane na czas informacje na temat przedsiębiorstw usług 
energetycznych, dostawców usług energetycznych oraz wdrażanych przez nich środków to 
zasadniczy priorytet z punktu widzenia odbiorców końcowych.

Poprawka 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawnych i regulacyjnych 
oraz praktyk administracyjnych 
dotyczących dokonywania zakupów przez 
instytucje publiczne oraz sporządzania 
budżetu i rachunkowości w ujęciu 
rocznym, w celu dopilnowania, aby 
poszczególne instytucje publiczne nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności.

b) przepisów prawnych, regulacyjnych i 
podatkowych oraz praktyk 
administracyjnych dotyczących 
dokonywania zakupów przez instytucje 
publiczne oraz sporządzania budżetu i 
rachunkowości w ujęciu rocznym, w celu 
dopilnowania, aby poszczególne instytucje 
publiczne nie były zniechęcane do 
dokonywania inwestycji na rzecz poprawy 
efektywności.

Or. fr

Poprawka 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przepisów prawnych i regulacyjnych 
oraz praktyk administracyjnych 
dotyczących dokonywania zakupów przez 
instytucje publiczne oraz sporządzania 
budżetu i rachunkowości w ujęciu 
rocznym, w celu dopilnowania, aby 
poszczególne instytucje publiczne nie były 
zniechęcane do dokonywania inwestycji na 
rzecz poprawy efektywności.

b) przepisów prawnych, regulacyjnych i 
podatkowych oraz praktyk 
administracyjnych dotyczących 
dokonywania zakupów przez instytucje 
publiczne oraz sporządzania budżetu i 
rachunkowości w ujęciu rocznym, w celu 
dopilnowania, aby poszczególne instytucje 
publiczne nie były zniechęcane do 
dokonywania inwestycji na rzecz poprawy 
efektywności.

Or. en

Poprawka 1453
Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów prawnych i regulacyjnych, 
barier podatkowych oraz praktyk 
administracyjnych w odniesieniu do 
zakupu, instalacji oraz wydawania 
zezwoleń i przyłączania do sieci małych 
wytwórców energii, aby nie zniechęcać 
gospodarstw domowych do stosowania 
mikrotechnologii do wytwarzania energii

Or. en

Poprawka 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów prawnych i regulacyjnych, 
barier podatkowych oraz praktyk 
administracyjnych w odniesieniu do 
zakupu, instalacji oraz wydawania 
zezwoleń i przyłączania do sieci małych 
wytwórców energii, aby nie zniechęcać 
gospodarstw domowych do stosowania 
mikrotechnologii do wytwarzania energii

Or. en

Poprawka 1455
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów prawnych i regulacyjnych, 
które bez konieczności lub 
nieproporcjonalnie ograniczają 
wykorzystanie instrumentów finansowych 
sprzyjających zmniejszeniu zużycia 
energii w ramach zamówień na usługi 
energetyczne lub innych środków poprawy 
efektywności energetycznej, np. umów 
dotyczących poprawy efektywności 
energetycznej;

Or. fr

Poprawka 1456
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) po szczegółowej kontroli postępów w 
dziedzinie efektywności energetycznej 
Komisja Europejska w roku 2014 
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przedstawi projekty aktów prawnych 
zobowiązujących państwa członkowskie 
do opracowania krajowych środków 
służących zwiększeniu efektywności 
energetycznej budynków prywatnych;

Or. de

Uzasadnienie

88% budynków znajdujących się na terytorium UE ma prywatnych właścicieli. Ponieważ 
budynki te mają ogromny potencjał pod względem poprawy efektywności energetycznej, 
Komisja musi zapewnić – w drodze wiążących aktów prawnych – dostępność krajowych 
planów i środków służących zwiększeniu efektywności energetycznej również w odniesieniu do 
budynków znajdujących się w rękach prywatnych.

Poprawka 1457
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) stosowanych wobec dystrybutorów 
energii wymogów dotyczących przeglądu 
ich taryf, tak aby dopilnować, by koszt 
krańcowych dodatkowych jednostek 
zużycia energii elektrycznej czy gazu był 
większy niż początkowego bloku zużytych 
jednostek i aby zachęcać odbiorców do 
większej efektywności i niezużywania 
większej ilości niż jest to niezbędne;

Or. en

Poprawka 1458
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)



PE475.983 102/112 AM\883845PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) angażowania zainteresowanych 
podmiotów, w tym władz lokalnych i 
regionalnych, w opracowywanie 
krajowych planów informacyjnych, tak 
aby przekazywać obywatelom dane na 
temat korzyści i aspektów praktycznych 
środków ukierunkowanych na zwiększenie 
efektywności energetycznej, w tym poprzez 
zastosowanie inteligentnych liczników.

Or. en

Poprawka 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów prawnych i regulacyjnych, 
które w sposób zbędny lub 
dysproporcjonalny utrudniają lub 
ograniczają możliwości przedsiębiorstw 
energetycznych w zakresie oferowania 
usług w dziedzinie efektywności 
energetycznej lub stosowania 
innowacyjnych modeli finansowania przez 
stronę trzecią, tak aby zapewniać środki 
oszczędności energii;

Or. en

Poprawka 1460
Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów prawnych i regulacyjnych, 
które utrudniają lub ograniczają 
możliwość tworzenia grup niezależnych 
MŚP w celu zapewnienia bardziej 
złożonych struktur umów, takich jak 
umowy o poprawę efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 1461
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przepisów prawnych i regulacyjnych, 
które utrudniają lub ograniczają 
możliwość tworzenia grup lub konsorcjów 
niezależnych MŚP w celu zapewnienia 
bardziej złożonych struktur umów, takich 
jak umowy o poprawę efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 1462
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ograniczeń dotyczących 
przedsiębiorstw energetycznych 
uniemożliwiających im oferowanie usług 
w zakresie efektywności energetycznej w 
celu zapewnienia równych szans na 
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rynku;

Or. en

Poprawka 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) tworzenia systemu wyłączeń z zakresu 
paktu na rzecz stabilności i wzrostu w 
przypadku inwestycji w efektywność 
energetyczną prowadzonych przez władze 
publiczne.

Or. en

Poprawka 1464
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zachęt do stosowania środków 
ukierunkowanych na długoterminowe 
oszczędności lub programy 
strukturyzowane.

Or. en

Poprawka 1465
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b b) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) zmiany sposobu stosowania VAT w 
przypadku zużycia energii w sektorze 
gospodarstw domowych, tak aby ocenić, 
czy zmienne stawki VAT w skali rosnącej 
zachęcałyby do większej efektywności, jak 
również mniejszego zużycia, z 
uwzględnieniem kwestii ubóstwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 1466
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 
wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej.

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, tworzenie 
państwowych funduszy na rzecz 
efektywności energetycznej, do których 
wszyscy kwalifikowani dostawcy usług 
powinni mieć dostęp preferencyjny, 
uchylanie lub zmianę przepisów prawnych 
bądź regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 
wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

W ścisłym powiązaniu z mechanizmami wsparcia finansowego i podatkowego niezbędnymi do 
przezwyciężenia barier dla uzyskania efektywności energetycznej należy podkreślić znaczenie 
otwartego i aktualizowanego wykazu wiarygodnych dostawców usług energetycznych dla 
zachęcania odbiorców końcowych do nawiązywania kontaktów z partnerami technicznymi i 
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operacyjnymi, którym można w pełni powierzyć realizację celów w zakresie oszczędności 
energii. Adekwatne i przekazywane na czas informacje na temat przedsiębiorstw usług 
energetycznych, dostawców usług energetycznych oraz wdrażanych przez nich środków to 
zasadniczy priorytet z punktu widzenia odbiorców końcowych.

Poprawka 1467
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 
wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej.

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 
wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej. Należy przy 
tym zapewnić stałą ochronę własności 
wynikającą z konstytucji.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z przeprowadzaniem renowacji energetycznych nie może dojść na przykład do 
wywłaszczeń.

Poprawka 1468
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, lub przyjmowanie 
wytycznych oraz komunikatów 

Wspomniane działania na rzecz usunięcia 
barier mogą obejmować udostępnianie 
środków zachęcających, uchylanie lub 
zmianę przepisów prawnych bądź 
regulacyjnych, przyjmowanie wytycznych 
oraz komunikatów wyjaśniających lub 
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wyjaśniających. Działania te można 
połączyć z zapewnieniem kształcenia, 
szkoleń oraz szczegółowych informacji i 
pomocy technicznej w zakresie 
efektywności energetycznej.

upraszczanie procedur administracyjnych. 
Działania te można połączyć z 
zapewnieniem kształcenia, szkoleń oraz 
szczegółowych informacji i pomocy 
technicznej w zakresie efektywności 
energetycznej.

Or. ro

Poprawka 1469
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania te obejmują:
a) wdrażanie branżowych programów 
informacyjnych na temat obowiązujących 
przepisów oraz dostępnych instrumentów 
finansowych i mechanizmów wsparcia;
b) opracowywanie programów 
szkoleniowych dla branży budowlanej na 
temat nowych technik ekologicznego 
budownictwa, ekologicznych materiałów i 
nowych podejść do oceny efektywności 
energetycznej budynków, aby wzmocnić 
rolę wychowawczą i doradczą branży 
względem osób prywatnych i 
przedsiębiorstw.

Or. fr

Poprawka 1470
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wysiłki 
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w celu zajęcia się kwestią rozbieżności 
między zastosowaniem środków w zakresie 
efektywności energetycznej w sektorze 
prywatnych wynajmowanych mieszkań 
oraz w sektorze mieszkań zajmowanych 
przez właścicieli.

Or. en

Uzasadnienie

Analizy pokazują, że mieszkańcy będący właścicielami nieruchomości wykazują znacznie 
większą aktywność we wdrażaniu środków z zakresu efektywności energetycznej w 
porównaniu z prywatnymi nieruchomościami na wynajem, gdzie, jak się wydaje, nie istnieją 
środki zachęcające do inwestycji ani właściciela, ani najemcy.

Poprawka 1471
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wraz ze 
wszystkimi operatorami, a także władzami 
regionalnymi i lokalnymi opracowują 
odpowiednie programy szkolenia 
zawodowego i promują rozpowszechnianie 
innowacyjnych technologii w celu 
optymalizacji potencjału w zakresie 
efektywności energetycznej. Obywateli 
należy też odpowiednio informować o 
korzyściach wynikających ze stosowania 
środków mających na celu poprawę 
efektywności energetycznej.

Or. es

Uzasadnienie

Szkolenie zawodowe operatorów to zasadniczy wymóg dla realizacji celów w zakresie 
efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze budowlano-remontowym.

Poprawka 1472
Claude Turmes
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zakazują 
zamykania otworów wentylacyjnych w 
szybach wind lub w pomieszczeniach 
technicznych w trakcie testu 
przepuszczalności, przy zastąpieniu 
najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
wentylacyjnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permanently
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionally closed to test the 
permeability of buildings. Even though the norm does not explicitly mention the ventilation 
openings of the elevator shaft or machine room which are regularly 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to receive a 
better energy certification.

Poprawka 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 16 a (nowy)

Fundusze i mechanizmy finansowania
1. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej państwa członkowskie mogą 
ustanowić fundusz lub fundusze w celu 
subsydiowania realizacji programów i 
środków oraz rozwoju rynku środków 
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poprawy efektywności energetycznej. 
Środki takie mogą obejmować wspieranie 
audytu energetycznego i instrumentów 
finansowych na rzecz oszczędności 
energii. W skład funduszy – obok innych 
źródeł – mogą wchodzić przychody 
pochodzące z aukcji przeprowadzanych w 
ramach systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych.
2. Kiedy z funduszy subsydiowane są 
środki na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, dostęp do funduszy będzie 
uzależniony od rzeczywistych osiągnięć w 
zakresie oszczędności energii lub poprawy 
efektywności energetycznej. Są one 
potwierdzane za pomocą odpowiednich 
środków, takich jak świadectwa 
charakterystyki energetycznej dla 
budynków lub etykiety energetyczne dla 
produktów.

Or. en

Poprawka 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a (nowy)
Finansowanie efektywności energetycznej
1. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
Traktatu państwa członkowskie mogą 
ustanowić konkretny(-e) mechanizm(-y) 
finansowania efektywności energetycznej. 
Finansowanie może pochodzić z funduszy 
UE i funduszy publicznych bądź innych 
źródeł, jak również z dochodów z kar 
nakładanych w związku z 
nieprzestrzeganiem przepisów niniejszej 
dyrektywy.
2. Jeżeli państwa członkowskie nie są w 
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stanie ustanowić takiego mechanizmu 
finansowania, powinny zezwolić na 
tworzenie takich funduszy przez podmioty 
międzysektorowe, pod warunkiem że owe 
mechanizmy finansowania zapewniałyby 
realizację tych samych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Bez względu na korzyści w długim okresie usprawnienia w zakresie efektywności 
energetycznej wymagają poniesienia znaczących kosztów bezpośrednich. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać do tworzenia funduszy krajowych w celu wspierania środków 
w zakresie efektywności energetycznej oraz do szerszego wykorzystywania funduszy UE 
przeznaczonych specjalnie na efektywność energetyczną, jak również dźwigni funduszy 
prywatnych.

Poprawka 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a (nowy)
Fundusze i systemy finansowania

Komisja regularnie dokonuje przeglądu 
sposobu funkcjonowania i oddziaływania 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Efektywności Energetycznej (EEEF), 
ustanowionego rozporządzeniem (UE) 
nr 1233/2010, tak aby określić jego 
skuteczność i ustalić, czy należy 
przydzielić dalsze środki na ten instrument 
finansowy, którego celem jest wspieranie 
inicjatyw promujących efektywność 
energetyczną.

Or. it

Poprawka 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a

Fundusze i procedury finansowania
Państwa członkowskie, które ustanawiają 
finansowanie środków efektywności 
energetycznej, powinny dopilnować, aby 
wszystkie podmioty oferujące te środki 
miały taki sam dostęp do przewidzianego 
finansowania;

Or. de

Poprawka 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, regiony i gminy 
powinny proponować i wspierać wzory 
dostaw energii na szczeblu okręgów lub 
miast, tak aby zainwestowane kwoty 
przynosiły korzyści większości 
mieszkańców, a pożytki płynące z 
inwestycji publicznych były dzielone.

Or. es


