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Poprawka 1478
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy ustalaniu współczynnika pierwotnej 
energii elektrycznej państwa członkowskie 
mogą uwzględnić przewidywane przyszłe 
zmiany mieszanki paliwowej i 
efektywności wytwarzania energii 
elektrycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Współczynnik wynoszący 2,5 jest już przestarzały i nie powinno się go wykorzystywać do 
szacowania charakterystyki energetycznej do roku 2020, do kiedy to w skład koszyka energii 
elektrycznej będzie wchodziło znacznie więcej energii nisko- i zeroemisyjnej. Określenie 
domyślnego współczynnika na poziomie 2,5 mogłoby spowodować przejście z ogrzewania 
energią elektryczną na bezpośrednie ogrzewanie paliwami kopalnymi, co z kolei 
ograniczyłoby możliwości rozwoju technologii niskoemisyjnych i sprzyjających poprawie 
efektywności energetycznej (takich jak pompy ciepła i pojazdy elektryczne). W rezultacie 
mogłoby dojść do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 1479
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poza tym przy ocenie środków w zakresie 
efektywności energetycznej w sytuacji, w 
której poprawa efektywności 
energetycznej mogłaby przyczynić się do 
uniknięcia zwiększenia emisji gazów 
cieplarnianych netto, państwa 
członkowskie mogą stosować w przypadku 
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energii elektrycznej współczynnik energii 
pierwotnej wynoszący 1.

Or. en

Uzasadnienie

Współczynnik wynoszący 2,5 jest już przestarzały i nie powinno się go wykorzystywać do 
szacowania charakterystyki energetycznej do roku 2020, do kiedy to w skład koszyka energii 
elektrycznej będzie wchodziło znacznie więcej energii nisko- i zeroemisyjnej. Określenie 
domyślnego współczynnika na poziomie 2,5 mogłoby spowodować przejście z ogrzewania 
energią elektryczną na bezpośrednie ogrzewanie paliwami kopalnymi, co z kolei 
ograniczyłoby możliwości rozwoju technologii niskoemisyjnych i sprzyjających poprawie 
efektywności energetycznej (np. pompy ciepła i pojazdy elektryczne). W rezultacie mogłoby 
dojść do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 1480
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 9.

skreślony

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu ustanowienia metodologii do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w art. 10 ust. 9.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu dokonania przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności, o której mowa 
w art. 10 ust. 10. akapit trzeci.

Or. en
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Uzasadnienie

Zważywszy na istotne różnice w stopach procentowych między państwami członkowskimi, 
zastosowanie uniwersalnej metodologii byłoby niewłaściwe.

Poprawka 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 9.

skreślony

Or. fi

Uzasadnienie

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

Poprawka 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 9.

skreślony
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Or. en

Poprawka 1483
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 w celu 
ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 9.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 w celu 
ustanowienia zharmonizowanego modelu 
obliczania na potrzeby pomiaru, 
monitorowania i weryfikowania
oszczędności energii osiągniętych głównie 
poprzez środki i programy na rzecz 
zwiększania efektywności energetycznej 
we wszystkich sektorach końcowego 
wykorzystania energii, o których mowa w 
art. 6.

Or. en

Poprawka 1484
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 w celu 
ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 9.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 w celu 
ustanowienia systemu wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 10.

Or. en
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Poprawka 1485
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu ustanowienia metodologii do celów 
analizy kosztów i korzyści, o której mowa 
w art. 10 ust. 9.

skreślony

Or. en

Poprawka 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 w celu 
ustanowienia metodologii do celów analizy 
kosztów i korzyści, o której mowa w art. 
10 ust. 9.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktu 
delegowanego zgodnie z art. 18 w celu 
ustanowienia wspólnych ogólnych ram do 
celów przeprowadzenia analizy kosztów i 
korzyści, o której mowa w art. 10 ust. 9.

Or. ro

Poprawka 1487
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktu delegowanego zgodnie z art. 18 w 
celu dokonania przeglądu 
zharmonizowanych wartości 
referencyjnych sprawności, o której mowa 
w art. 10 ust. 10. akapit trzeci.

skreślony
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Poprawka 1488
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18 w 
celu dostosowania wartości, metod 
obliczeniowych, domyślnego 
współczynnika energii pierwotnej oraz 
wymogów zamieszczonych w załącznikach 
I-XV do postępu technicznego, oraz w 
celu dostosowania wymagań 
zamieszczonych w załączniku III do 
warunków konkurencji.

skreślony

Or. de

Poprawka 1489
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18 w 
celu dostosowania wartości, metod 
obliczeniowych, domyślnego 
współczynnika energii pierwotnej oraz 
wymogów zamieszczonych w załącznikach 
I–XV do postępu technicznego, oraz w 
celu dostosowania wymagań 
zamieszczonych w załączniku III do 
warunków konkurencji.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 18 w 
celu dostosowania wartości, metod 
obliczeniowych, domyślnego 
współczynnika energii pierwotnej oraz 
wymogów zamieszczonych w załącznikach 
I–XV do postępu technicznego.

Or. en
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Poprawka 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie później niż po upływie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przyjmie
rozporządzenie dotyczące zmniejszenia
liczby uprawnień zgodnie z art. 9 
dyrektywy 2003/87/WE o 1,4 mld, aby 
utrzymać zachęty do inwestowania w 
środki w zakresie efektywności 
energetycznej oraz technologie 
niskoemisyjne, a także ambitny poziom 
określony w dyrektywie 2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zrekompensować ograniczony popyt na uprawnienia w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, który nastąpi po wdrożeniu niniejszej dyrektywy, oraz cel 20-
procentowej oszczędności energetycznej, aby przywrócić mechanizm cenowy do poziomów 
opisanych w ocenie skutków, na podstawie której sformułowano dyrektywę 2003/87/WE, oraz 
utrzymać zachęty do inwestowania w środki efektywności energetycznej i technologie 
niskoemisyjne w instalacjach objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji.

Poprawka 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 17, 
przekazuje się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 17, 
przekazuje się Komisji na okres pięciu lat
od dnia [data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Or. ro
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Poprawka 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 17, 
przekazuje się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy].

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 17, 
przekazuje się Komisji na 2 lata od dnia 
[data wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy].

Or. en

Poprawka 1493
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie powinny 
unikać wyznaczania nierealistycznych 
celów dla tych gałęzi przemysłu, które są 
bezpośrednio narażone na znaczące 
ryzyko ucieczki emisji. Państwa 
członkowskie powinny raczej negocjować 
z takimi gałęziami przemysłu odpowiednio 
dostosowane i możliwe do zrealizowania 
strategie w zakresie efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Akt delegowany może być 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
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Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, w razie gdy
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu.

Or. ro

Poprawka 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 5b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. W razie gdy Parlament Europejski lub
Rada wyrazi sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec 
aktu delegowanego podaje uzasadnienie
swoich zastrzeżeń.

Or. ro

Poprawka 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1). Co 
trzy lata krajowe sprawozdania opatruje 
się informacjami uzupełniającymi zgodnie 
z załącznikiem XIV (część 2).
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Or. en

Poprawka 1497
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

1. Do dnia 31 grudnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

Or. en

Poprawka 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji własnych 
wiążących krajowych celów w zakresie 
efektywności energetycznej, zgodnie z
załącznikiem XIV (część 1).

Or. en

Poprawka 1499
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji własnych 
wiążących krajowych celów w zakresie 
efektywności energetycznej, zgodnie z 
załącznikiem XIV (część 1).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka art. 19 ma na celu dostosowanie do poprawki art. 3.

Poprawka 1500
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji krajowych celów 
w zakresie efektywności energetycznej, 
zgodnie z załącznikiem XIV (część 1).

1. Do dnia 30 kwietnia każdego roku 
państwa członkowskie składają 
sprawozdania w sprawie postępów 
osiągniętych w realizacji wiążących 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej, zgodnie z załącznikiem XIV 
(część 1).

Or. en

Poprawka 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie 
co trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

Do dnia 31 października 2013 r. państwa 
członkowskie dostarczają Komisji krajowe 
plany w zakresie efektywności 
energetycznej, w których opisany jest 
sposób, w jaki zamierzają osiągnąć 
krajowe cele w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Plany te obejmują środki wdrożone 
bądź zaplanowane na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej. Krajowe 
plany w zakresie efektywności 
energetycznej ocenia Komisja. Komisja 
może odrzucić taki plan lub 
zaproponować do niego poprawki, jeśli 
środki ustanowione w planie nie są 
wystarczające, aby osiągnąć krajowy cel w 
zakresie efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 

Do dnia 30 kwietnia 2013 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
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energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1). Sprawozdania wskazują, czy 
postępy dokonane przez państwo 
członkowskie w zakresie efektywności 
energetycznej są zgodne z kierunkiem 
określonym przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 3 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1503
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1). Sprawozdania wskazują, czy 
postępy dokonane przez państwo 
członkowskie w zakresie efektywności 
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energetycznej są zgodne z kierunkiem 
określonym przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 3 ust. 2.

Or. en

Poprawka 1504
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1). Sprawozdania wskazują, czy 
postępy dokonane przez państwo 
członkowskie w zakresie efektywności 
energetycznej są zgodne z kierunkiem 
określonym przez państwo członkowskie 
zgodnie z art. 3 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka art. 19 ma na celu dostosowanie do poprawki art. 3.
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Poprawka 1505
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1, oraz w celu wdrożenia krajowych 
planów działania, o których mowa w art. 3 
ust. 2 lit. a) (nowa). Sprawozdania należy 
uzupełnić o zaktualizowane szacunki 
spodziewanego całkowitego zużycia 
energii pierwotnej w roku 2020, jak 
również o szacunkowe poziomy zużycia 
energii pierwotnej w sektorach 
wskazanych w załączniku XIV (część 1).

Or. en

Poprawka 1506
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 

Do dnia 31 grudnia 2013 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 



PE475.997v01-00 18/106 AM\884003PL.doc

PL

zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

Or. en

Poprawka 1507
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej w 
roku 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 

Do dnia 30 kwietnia 2014 r., a następnie co 
trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1. Sprawozdania należy uzupełnić o 
zaktualizowane szacunki spodziewanego 
całkowitego zużycia energii pierwotnej lub 
końcowego zużycia energii w roku 2020, 
jak również o szacunkowe poziomy 
zużycia energii pierwotnej w sektorach 
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(część 1). wskazanych w załączniku XIV (część 1).

Or. fr

Uzasadnienie

Energia końcowa jest jedyną energią, z którą konsumenci mają bezpośredni kontakt: środki 
związane z energią końcową dają rezultaty widoczne na rachunkach odbiorców końcowych i 
dlatego wspomagają walkę z ubóstwem energetycznym, a w ujęciu ogólnym zwiększają siłę 
nabywczą zwykłych obywateli i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Poprawka 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja ocenia plany i może wydać 
zalecenia dotyczące ich poprawy i 
praktycznego osiągnięcia głównego celu 
20%, jeśli owe plany są nierealistyczne lub 
jeśli panuje przekonanie, że osiągnięcie 
wymienionego celu na podstawie środków 
zaproponowanych w planach jest mało 
prawdopodobne.

Or. en

Poprawka 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia – nie później niż do 
dnia 1 stycznia 2014 – wzór 
przedstawiający zalecany format 

Komisja przedstawia – nie później niż do 
dnia 1 stycznia 2014 – wzór 
przedstawiający zalecany format 
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sprawozdań uzupełniających. Wzór ten jest 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
Sprawozdania uzupełniające w każdym 
przypadku uwzględniają informacje 
określone w załączniku XIV.

sprawozdań uzupełniających. Wzór ten jest 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
Sprawozdania uzupełniające w każdym 
przypadku uwzględniają informacje 
określone w załączniku XIV. Przy 
sporządzaniu krajowych planów w 
zakresie efektywności energetycznej 
państwa członkowskie uwzględniają 
opłacalne środki w zakresie efektywności 
energetycznej oraz ryzyko związane z 
ucieczką emisji.

Or. en

Poprawka 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przedstawia – nie później niż do 
dnia 1 stycznia 2014 – wzór 
przedstawiający zalecany format 
sprawozdań uzupełniających. Wzór ten jest 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
Sprawozdania uzupełniające w każdym 
przypadku uwzględniają informacje 
określone w załączniku XIV.

Komisja przedstawia – nie później niż do 
dnia 1 stycznia 2013 r. – wzór 
przedstawiający zalecany format 
sprawozdań uzupełniających. Wzór ten jest 
przyjmowany zgodnie z procedurą 
doradczą, o której mowa w art. 20 ust. 2. 
Sprawozdania uzupełniające w każdym 
przypadku uwzględniają informacje 
określone w załączniku XIV.

Or. en

Poprawka 1511
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie nie powinny 
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wyznaczać celów dla tych gałęzi 
przemysłu, które są narażone na znaczne 
ryzyko ucieczki emisji, zgodnie z decyzją
Komisji 2010/2/UE. Jeśli mimo tego 
państwa członkowskie zdecydują się tak 
postąpić, powinny one określić możliwe 
cele sektorowe w zakresie procesów 
produkcyjnych w tych gałęziach 
przemysłu w odniesieniu do zużycia 
energii na jednostkę produkcji, dzięki 
czemu uniknie się hamowania wzrostu 
przemysłowego.

Or. en

Poprawka 1512
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie nie powinny 
wyznaczać celów dla tych gałęzi 
przemysłu, które są narażone na znaczne 
ryzyko ucieczki emisji, zgodnie z decyzją
Komisji 2010/2/UE. Jeśli mimo tego 
państwa członkowskie zdecydują się tak 
postąpić, powinny one określić możliwe 
cele sektorowe w zakresie procesów 
produkcyjnych w tych sektorach w 
odniesieniu do zużycia energii na 
jednostkę produkcji, dzięki czemu uniknie 
się hamowania wzrostu przemysłowego.

Or. en

Poprawka 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich. W 
szczególności jeżeli państwo członkowskie 
nie podejmuje działań zgodnych z 
kierunkiem określonym w art. 3 ust. 1, 
Komisja powinna zobowiązać to państwo 
członkowskie do określenia odpowiednich 
i proporcjonalnych środków mających na 
celu ponowne podjęcie uzgodnionych 
działań w rozsądnym czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie odnawialnych źródeł energii nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek przyjęcia środków zgodnych z kierunkiem poprawy. Podejście to 
dobrze sprawdza się w praktyce, w związku z czym powinno zostać zastosowane również w 
przypadku efektywności energetycznej.

Poprawka 1514
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
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kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich. W 
szczególności jeżeli państwo członkowskie 
nie podejmuje działań zgodnych z 
kierunkiem określonym w art. 3 ust. 2, 
Komisja powinna zobowiązać to państwo 
członkowskie do zaproponowania środków 
mających na celu ponowne podjęcie 
uzgodnionych działań w rozsądnym 
czasie.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa 2009/28/WE o odnawialnych źródłach energii nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek przyjęcia środków zgodnych z kierunkiem poprawy, co jak dotąd przynosiło 
pozytywne rezultaty, dlatego też podobną metodologię powinno się przyjąć w odniesieniu do 
efektywności energetycznej.

Poprawka 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. W takiej ocenie uwzględnia się 
postępy w zakresie energochłonności 
obliczanej przy użyciu wskaźników 
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Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

wyszczególnionych w załączniku XIV, 
część 1, lit. a). Komisja przesyła swoją 
ocenę do Parlamentu Europejskiego i 
Rady. W oparciu o swoją ocenę 
sprawozdań Komisja może wystosować 
zalecenia skierowane do państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 1516
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, 
mając na uwadze cel ustanowiony w art. 3 
ust. 2 lit. a) (nowa), a także w kierunku 
wdrożenia niniejszej dyrektywy. Komisja 
przesyła swoją ocenę do Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W oparciu o swoją 
ocenę sprawozdań Komisja może 
wystosować zalecenia skierowane do 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i informacji uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 1518
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może wystosować zalecenia 
skierowane do państw członkowskich.

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
w tym szacunków, o których mowa w ust. 
2, a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1, a 
także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja przesyła swoją ocenę 
do Parlamentu Europejskiego i Rady. W 
oparciu o swoją ocenę sprawozdań 
Komisja może dostosować wielkość 
oszczędności energii, o których mowa w 
art. 3 ust. 2, oraz może wystosować 
zalecenia skierowane do państw 
członkowskich.

Or. ro
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Poprawka 1519
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

skreślony

Komisja monitoruje także skutki
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.

Or. en

Uzasadnienie

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
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Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Poprawka 1520
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 

skreślony
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pozwoleń dla istniejących instalacji.
Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa efektywności energetycznej istniejących i nowych instalacji powinna opierać się na 
ocenach wykonalności. Osiągnięcie poziomu najlepszej dostępnej techniki nie zawsze jest 
możliwe ze względu na wykonalność techniczną lub opłacalność. Wielkość uprawnień
wydawanych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) (tak zwany 
limit) określana jest na mocy dyrektywy ustanawiającej ETS, toteż dyrektywa dotycząca 
efektywności energetycznej nie jest odpowiednim miejscem do podejmowania prób zmiany 
określonego limitu. ETS został wybrany jako rynkowy instrument obniżania emisji CO2, toteż 
nie można wykorzystywać żadnych innych aktów prawnych do manipulowania ceną 
uprawnień i stwarzania niepewności na rynku CO2.

Poprawka 1521
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 

skreślony
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technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Or. en

Poprawka 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 

skreślony
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pozwoleń dla istniejących instalacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés. Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.

Poprawka 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 

skreślony
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poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwość wdrożenia po 2014 r. surowych wymogów dotyczących najlepszej dostępnej 
techniki (BAT) sprzyjającej efektywności energetycznej w odniesieniu do elektrociepłowni jest 
przykładem podwójnej regulacji oraz stoi w sprzeczności z obowiązującym prawodawstwem 
UE. Nowa dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE), która została 
zatwierdzona w 2010 r., zawiera przepisy regulujące te aspekty.

Poprawka 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
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przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

przypadkach, do dnia 31 grudnia 2015 r., 
wymogi na rzecz poprawy poziomów 
efektywności energetycznej osiąganych 
przez wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu lub 
aktualizacji pozwoleń dla istniejących 
instalacji.

Or. en

Uzasadnienie

Data ta jest zgodna z dyrektywą 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych.

Poprawka 1525
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje do dnia 31 
grudnia 2015 r. wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
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osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Or. en

Poprawka 1526
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
instalacji podejmujących się spalania paliw 
o całkowitej nominalnej mocy ciepła 
doprowadzonego wynoszącej co najmniej 
50 MW, uwzględniającą odpowiednie 
najlepsze dostępne techniki, opracowane 
zgodnie z dyrektywą 2010/75/UE i 
dyrektywą 2008/1/WE. W przypadku gdy 
ocena ta stwierdza istotne rozbieżności 
pomiędzy rzeczywistymi poziomami 
efektywności energetycznej wspomnianych 
instalacji i poziomami związanymi ze 
stosowaniem odpowiednich najlepszych 
dostępnych technik, Komisja proponuje, w 
stosownych przypadkach, wymogi na rzecz 
poprawy poziomów efektywności 
energetycznej osiąganych przez 
wspomniane instalacje, lub żeby 
wykorzystanie takiego rodzaju technik 
stanowiło w przyszłości warunek wydania 
pozwolenia dla nowych instalacji oraz 
dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Or. en
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Poprawka 1527
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji.

Or. en

Poprawka 1528
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje, 
lub żeby wykorzystanie takiego rodzaju 
technik stanowiło w przyszłości warunek 
wydania pozwolenia dla nowych instalacji 
oraz dokonania okresowego przeglądu 
pozwoleń dla istniejących instalacji.

Ocena Komisji dotycząca pierwszego 
sprawozdania uzupełniającego obejmuje 
ocenę poziomów efektywności 
energetycznej istniejących i nowych 
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, 
uwzględniającą odpowiednie najlepsze 
dostępne techniki, opracowane zgodnie z 
dyrektywą 2010/75/UE i dyrektywą 
2008/1/WE. W przypadku gdy ocena ta 
stwierdza istotne rozbieżności pomiędzy 
rzeczywistymi poziomami efektywności 
energetycznej wspomnianych instalacji i 
poziomami związanymi ze stosowaniem 
odpowiednich najlepszych dostępnych 
technik, Komisja proponuje, w stosownych 
przypadkach, wymogi na rzecz poprawy 
poziomów efektywności energetycznej 
osiąganych przez wspomniane instalacje.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja nie ponosi odpowiedzialności za procedurę wydawania pozwoleń – biorąc pod 
uwagę zaproponowane podejście Komisji, wywierałaby ona pośredni wpływ na procedurę 
wydawania pozwoleń. Poza tym takie podejście stanowi nieproporcjonalną ingerencję w 
ekonomiczne planowanie istniejących instalacji.

Poprawka 1529
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest rynkowym narzędziem obniżania 
emisji CO2. W kolejnej fazie ETS przypadającej na lata 2013–2020 stopniowo zmniejszający 
się limit (maksymalna wielkość uprawnień) doprowadzi emisje CO2 do określonej wartości 
docelowej. Na cenę uprawnień nie mogą wywierać wpływu żadne władze, gdyż mogłoby to 
prowadzić do powstania zakłóceń na rynku.

Poprawka 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.
Jeśli Komisja uzna, że niezbędne są środki 
dostosowawcze, takie środki nie powinny 
kolidować z wdrażaniem dyrektywy 
2003/87/WE, dyrektywy 2009/28/WE oraz 
dyrektywy 2010/31/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że Komisja nie może podjąć interwencji polegającej przykładowo na 
wyłączeniu w ramach ETS pewnej liczby uprawnień do emisji CO2 z obrotu w latach 2013–
2020. Gdyby tak się stało, podmioty rynkowe i organy władzy nie miałyby pewności prawa, a 
podejmowanie decyzji o przyszłych inwestycjach, w tym w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, stałoby się trudniejsze.



AM\884003PL.doc 37/106 PE475.997v01-00

PL

Poprawka 1531
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2003/87/WE, dyrektywy 
2009/28/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE.

Komisja monitoruje także skutki 
wdrożenia niniejszej dyrektywy dla 
dyrektywy 2009/28/WE oraz dyrektywy 
2010/31/WE.

Or. en

Poprawka 1532
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Szczególnie w odniesieniu do dyrektywy 
2003/87/WE (ustanawiającej system
handlu uprawnieniami do emisji) państwa 
członkowskie przekazują informacje, 
które Komisja wykorzystuje na potrzeby 
monitorowania wpływu na system handlu 
uprawnieniami do emisji.
Komisja monitoruje system handlu 
uprawnieniami do emisji w celu 
„utrzymania środków zachęty w ramach 
systemu handlu uprawnieniami do emisji, 
nagradzające za inwestowanie z myślą o 
obniżeniu emisji dwutlenku węgla oraz 
przygotowujące sektory objęte ETS na 
niezbędne w przyszłości innowacje”, o 
czym jest mowa w ocenie skutków i w 
punkcie 34 preambuły.
Należy uwzględnić te środki, w tym 
zmiany w ramach systemu handlu 
emisjami, polegające na wyłączeniu 
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odpowiedniej liczby uprawnień z części 
podlegającej obrotowi w okresie 2013–
2020, o czym również jest mowa w ocenie 
skutków.
W odniesieniu do tego rodzaju środków 
obowiązują następujące zasady:
Jeśli kontrola, o której mowa w art. 19 
ust. 4, wykaże, że wpływ na system handlu 
uprawnieniami do emisji w formie kwoty 
CO2 jest zbyt niski w porównaniu z 
oczekiwaniami przedstawionymi w planie 
działania na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej, Komisja przeanalizuje 
potrzebę wyłączenia odpowiedniej liczby 
uprawnień z całości podlegającej obrotowi 
w okresie 2013–2020. Zasady dotyczące 
wyłączania odpowiedniej liczby 
uprawnień ustanawia się we wniosku 
ustawodawczym, który powinien zostać 
przedłożony do końca 2013 r. Liczbę 
uprawnień podlegających wyłączeniu 
oblicza się poprzez zmniejszenie liczby 
uprawnień licytowanych przez państwa 
członkowskie (art. 10 ust. 1 dyrektywy 
ustanawiającej system handlu 
uprawnieniami do emisji) oraz rozdziela 
się ją między państwa członkowskie 
zgodnie z art. 10 ust. 2 dyrektywy 
ustanawiającej system handlu 
uprawnieniami do emisji.

Or. en

Uzasadnienie

Należy niezwłocznie wdrożyć mechanizm, który może być stosowany w przypadku gdy EED 
ma negatywny wpływ na ETS. W związku z tym Komisja powinna rozpocząć proces 
formułowania przepisów dotyczących sposobu i terminu wyłączenia uprawnień oraz powinna 
ocenić wpływ możliwego obciążenia i wysiłków podejmowanych wspólnie przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 1533
Britta Thomsen
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Nie później niż po upływie sześciu 
miesięcy od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przyjmuje 
rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie, o którym mowa w art. 10 
ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE, w celu 
wstrzymania nie mniej niż 1,4 mld 
uprawnień, aby utrzymać zachęty do 
inwestowania w środki w zakresie 
efektywności energetycznej oraz 
technologie niskoemisyjne, a także 
ambitny poziom określony w dyrektywie 
2003/87/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować system handlu uprawnieniami do emisji do skutków recesji gospodarczej 
wpływających na długoterminowy niedobór uprawnień, aby utrzymać zachęty do 
inwestowania w środki efektywności energetycznej i technologie niskoemisyjne w instalacjach 
objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji. Należy zrekompensować ograniczony 
popyt na uprawnienia w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji, który nastąpi po 
wdrożeniu niniejszej dyrektywy, aby przywrócić mechanizm cenowy do poziomów 
przewidzianych w ocenie skutków, na podstawie której sformułowano dyrektywę 2003/87/WE.

Poprawka 1534
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

skreślony
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Or. en

Poprawka 1535
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wnioski o dodatkowe środki.
Ocena będzie oparta na ocenie pierwszego 
sprawozdania rocznego, o którym mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 1536
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

7. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, której to ocenie, w stosownych 
przypadkach, towarzyszy wniosek 
ustawodawczy ustanawiający dodatkowe
obowiązkowe cele krajowe i środki.

Or. en

Poprawka 1537
Eija-Riitta Korhola
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

7. Do grudnia 2016 r. Komisja przedkłada 
ocenę, o której mowa w art. 3 ust. 2, 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a 
następnie, w stosownych przypadkach, 
wniosek ustawodawczy ustanawiający 
dodatkowe środki.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przewidzieć wystarczającą ilość czasu na weryfikację skutecznego wdrożenia 
przedmiotowej dyrektywy. Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja w 2016 r. 
proponuje dodatkowe środki, jeśli uzna je za niezbędne w celu osiągnięcia europejskiego celu 
polegającego na poprawie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r.

Poprawka 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

7. Do dnia 31 grudnia 2013 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

Or. en

Poprawka 1539
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

7. Do dnia 30 marca 2016 r. Komisja 
przedkłada ocenę, o której mowa w art. 3 
ust. 2, Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie, a następnie, w stosownych 
przypadkach, wniosek ustawodawczy 
ustanawiający obowiązkowe cele krajowe.

Or. de

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę to, że przedmiotowa dyrektywa ma zostać wdrożona dopiero w 2013 r., 
Komisja nie powinna już w połowie 2014 r. oceniać tego, czy środki krajowe w połączeniu ze 
środkami dodatkowymi przewidzianymi w przedmiotowej dyrektywie wystarczą, aby osiągnąć 
ogólny cel UE. Jest to obiektywnie niemożliwe.

Poprawka 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
art. 6. W następstwie wspomnianego 
sprawozdania należy zaproponować, w 
stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w odniesieniu do co 
najmniej jednego z poniższych celów:

8. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
art. 6. W następstwie wspomnianego 
sprawozdania należy zaproponować, w 
stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w odniesieniu do co 
najmniej jednego z poniższych celów:

Or. en

Poprawka 1541
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
art. 6. W następstwie wspomnianego 
sprawozdania należy zaproponować, w 
stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w odniesieniu do co 
najmniej jednego z poniższych celów:

8. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
art. 6. W następstwie wspomnianego 
sprawozdania należy zaproponować, w 
stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w odniesieniu do co 
najmniej jednego z poniższych celów:

Or. en

Poprawka 1542
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
art. 6. W następstwie wspomnianego 
sprawozdania należy zaproponować, w 
stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w odniesieniu do co 
najmniej jednego z poniższych celów:

8. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie w sprawie wdrożenia 
art. 6. W następstwie wspomnianego 
sprawozdania należy zaproponować, w 
stosownych przypadkach, wniosek 
ustawodawczy w odniesieniu do co 
najmniej jednego z poniższych celów:

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie: aby osiągnąć cel wyznaczony na rok 2020, należy wcześniej zmienić treść art. 
6. 

Poprawka 1543
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8 – litera a)



PE475.997v01-00 44/106 AM\884003PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zmiany współczynnika oszczędności 
określonego w art. 6 ust. 1;

a) utrzymania lub wyznaczenia nowego 
współczynnika oszczędności określonego 
w art. 6 ust. 1;

Or. en

Poprawka 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi wniosek 
ustawodawczy.

9. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi wniosek 
ustawodawczy.

Or. en

Poprawka 1545
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi wniosek 
ustawodawczy.

9. Do dnia 30 czerwca 2016 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi wniosek 
ustawodawczy.
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Uzasadnienie

Uzasadnienie: aby osiągnąć cel wyznaczony na rok 2020, należy wcześniej przeprowadzić 
ocenę usunięcia przeszkód.

Poprawka 1546
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi wniosek 
ustawodawczy.

9. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Komisja 
dokonuje oceny postępów dokonanych 
przez państwa członkowskie w usuwaniu 
barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych, 
o których mowa w art. 15 ust. 1.; w 
stosownych przypadkach po dokonaniu tej 
oceny Komisja przedstawi zalecenia.

Or. en

Poprawka 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10a. Jeśli cena uprawnień do emisji CO2 
spadnie w wyniku zastosowania nowych 
środków przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie, Komisja podejmie środki 
„kroczące”, takie jak wycofanie kwot z 
rynku w celu zadbania o to, by system 
handlu uprawnieniami do emisji 
funkcjonował w ten sam sposób, w jaki 
funkcjonowałby bez dodatkowego zestawu 
środków, oraz zgodnie z pierwotnym 
założeniem, aby stworzyć zachęty do 
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inwestowania w efektywność energetyczną 
i odnawialne źródła energii.

Or. en

Poprawka 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Przegląd
Najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. 
Komisja przy wsparciu komitetu 
ustanowionego na mocy art. 20 dokonuje 
oceny niniejszej dyrektywy w świetle 
zdobytego doświadczenia i postępów 
poczynionych podczas jej stosowania i w 
razie potrzeby przedstawia wnioski.

Or. ro

Poprawka 1549
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż do 
dnia [12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż do 
dnia [24 miesiące po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. de
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Uzasadnienie

Wyznaczane cele powinny być realistyczne.

Poprawka 1550
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż do 
dnia [12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy nie później niż do 
dnia [24 miesiące po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy]. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekazują 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji między tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

Or. ro

Poprawka 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a
Zmiany do dyrektywy 2003/87/WE
W art. 9 dyrektywy 2003/87/WE po 
drugim ustępie dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Począwszy od 2014 r. współczynnik 
liniowy wynosi 2,25%”.

Or. en
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Uzasadnienie

Współczynnik liniowy limitu w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji powinien 
zostać dostosowany do środków w zakresie efektywności energetycznej, jak również do 
unijnego celu klimatycznego zakładającego co najmniej 80-procentowe zmniejszenie gazów 
cieplarnianych produkowanych przez gospodarstwa domowe do 2050 r. Odsetek 2,25% 
stanowi poziom liniowego obniżania udziału w emisjach dla sektorów objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji w 2050 r., zgodnie z zapisami planu działania prowadzącego 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.

Poprawka 1552
Kathleen Van Brempt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a

W dyrektywie 2003/87/WE na końcu art. 9 
dodaje się ustęp w brzmieniu: „Począwszy 
od 2014 r. i w każdym kolejnym roku 
współczynnik liniowy, o którym mowa w 
ust. 1, wynosi 2,43%.”.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest wsparcie tworzenia długoterminowych zachęt o kluczowym znaczeniu 
dla inwestowania w efektywność energetyczną i niskoemisyjność przy jednoczesnym 
dostosowaniu rocznego przydziału uprawnień do emisji do poziomu określonego w 
przygotowanym przez Komisję planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (COM/11/112).

Poprawka 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
państw członkowskich.

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do 
państw członkowskich, instytucji, organów 
i jednostek organizacyjnych Unii 
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Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 1554
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Dania 19,17 0,83
Niemcy(3) (4) 241,16 58,69 
Estonia 4,89 0,71
Irlandia 15,92 2,75
Grecja 33,26 2,70
Hiszpania (4) 131,71 31,12
Francja (3) (4) 211,50 64,88 (5)
Włochy (3) (4) 159,82 48,97 (5)
Cypr 2,31 0,46
Łotwa 6,16 0,67
Litwa 8,56 1,14

Poprawka

ZAŁĄCZNIK -I

Krajowe cele w zakresie oszczędności energii

A. Krajowy cel w zakresie oszczędności energii w 2020 r. (energia pierwotna)

Maksymalne zużycie energii 
pierwotnej w roku 2020 (Mtoe) (1)

Minimalny cel w 
zakresie oszczędności 
energii – zmniejszenie 

zużycia energii 
pierwotnej w roku 2020 

(Mtoe) (S2020)
Belgia 43,55 9,80
Bułgaria 18,57 3,20
Czechy (2) 36,50 9,12
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Luksemburg 5,40 0,20
Węgry 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Holandia (2)(4) 57,99 17,75 (5)
Austria 29,20 7,16
Polska (4) 91,71 18,12
Portugalia 24,01 6,00
Rumunia 40,07 10,00
Słowenia (2) 7,02 1,76
Słowacja 18,51 1,65
Finlandia 33,17 4,21
Szwecja 43,01 12,80 (5)
Wielka Brytania (2)(4) 163,43 50,04 (5)

UE 1474 368

gdzie
S2020 = oszczędności energii w danym państwie 
członkowskim w 2020 r.
(1) Wszystkie cele w zakresie oszczędności 
energii opierają się na celach wyznaczonych 
przez państwa członkowskie w ramach 
poszczególnych krajowych programów reform 
w kwietniu 2011 r., z wyjątkiem państw 
członkowskich (2), które w ramach swoich 
krajowych programów reform nie wyznaczyły 
żadnych celów w zakresie oszczędności 
energii.
(2) Państwo członkowskie, które w ramach 
swoich krajowych programów reform nie 
wyznaczyło żadnych celów w zakresie 
oszczędności energii. Odnośne cele mające 
zastosowanie do tych czterech państw 
członkowskich zostały zaczerpnięte 
bezpośrednio z metodologii stosowanej w celu 
określenia celu UE w zakresie oszczędności 
energii, który jest zdefiniowany jako 20% 
poniżej prognoz opracowanych w 2007 r. 
(3) Cel DE został skorygowany w celu 
uwzględnienia niemieckiej koncepcji 
energetycznej, która przewiduje obniżenie 
zużycia energii pierwotnej o 20% w 
porównaniu z rokiem 2008; cel FR został 
skorygowany w celu uwzględnienia 
współczynnika konwersji wynoszącego 1,63 
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między zużyciem energii pierwotnej a 
końcowym zużyciem energii; cel IT został 
skorygowany w celu uwzględnienia 
niedokładnych prognoz opracowanych w 
oparciu o model PRIMES z 2007 r. 
(4) Różnica 47,45 Mtoe pomiędzy szacowanym 
celem określonym w ramach strategii „UE 
2020” (suma celów krajowych po korektach) i 
głównym celem UE, który wymaga obniżenia 
zużycia energii pierwotnej w UE o co najmniej 
368 Mtoe w 2020 r., została równo podzielona 
między państwa członkowskie, które w 2020 r. 
zużyją ponad 50 Mtoe energii pierwotnej. 
Siedem państw członkowskich będzie zatem 
musiało poczynić dodatkowe wysiłki 
zmierzające do obniżenia swojego zużycia 
energii o 4,3% w 2020 r.
(5) Państwo członkowskie, które będzie 
musiało poczynić większe wysiłki zmierzające 
do obniżenia swojego zużycia energii 
pierwotnej w 2020 r. w porównaniu z 
wysiłkami wymaganymi zgodnie ze 
wskaźnikiem ryczałtowym -20% obliczonym w 
oparciu o model PRIMES z 2007 r. 

B. Orientacyjny kurs
Orientacyjny kurs, o którym mowa w 
art. 3 ust. 2, powinien uwzględniać 
poniższą metodę oszczędności energii 
pierwotnej prowadzącą do 
osiągnięcia celu każdego państwa 
członkowskiego w 2020 r.:
25%* (S2020), w 2014 r.; 
50%* (S2020), w 2016 r.; 
75%* (S2020), w 2018 r.; 
gdzie
S2020 = oszczędności energii w danym 
państwie członkowskim w 2020 r. 
zgodnie ze wskazaniami w prawej 
kolumnie tabeli w części A.

Or. en
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Uzasadnienie

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Poprawka 1555
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK -I

Krajowe cele w zakresie oszczędności energii

A. Krajowy cel w zakresie oszczędności energii w 2020 r. (energia pierwotna)

Minimalny cel 
w zakresie 

oszczędności 
energii –

ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 

2020 r. (w 
Mtoe)

Minimalny cel 
w zakresie 

oszczędności 
energii –

ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 

2025 r. (w 
Mtoe)

Minimalny cel 
w zakresie 

oszczędności 
energii –

ograniczenie 
zużycia energii 
pierwotnej w 

2030 r. (w 
Mtoe)

Belgia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Bułgaria do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Czechy do ustalenia do ustalenia do ustalenia
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Dania do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Niemcy do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Estonia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Irlandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Grecja do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Hiszpania do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Francja do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Włochy do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Cypr do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Łotwa do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Litwa do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Luksemburg do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Węgry do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Malta do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Holandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Austria do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Polska do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Portugalia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Rumunia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Słowenia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Słowacja do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Finlandia do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Szwecja do ustalenia do ustalenia do ustalenia

Wielka Brytania do ustalenia do ustalenia do ustalenia

UE 368 do ustalenia do ustalenia

Or. en

Poprawka 1556
Fiona Hall, Corine Lepage
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK -I

Krajowe poziomy zużycia energii pierwotnej w 2020 r. wymagane w celu osiągnięcia 
unijnego celu 20% oszczędności energii

Przy wyznaczaniu celów, o których mowa w art. 3 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod 
uwagę poniżej wskazane wartości. Każde państwo członkowskie, które wyznacza cel 
odbiegający od wartości podanej w tabeli, przedstawia odpowiednie uzasadnienie. 

Państwo członkowskie Zużycie energii pierwotnej w Mtoe

2007 r. Prognozy na 
2020 r.

-20% Bezwzględne 
obniżenie

Belgia 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bułgaria 19,3 21,8 17,4 4,4 

Czechy 43,6 45,6 36,5 9,1 

Dania 20,2 20,0 16,0 4,0 

Niemcy 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonia 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlandia 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grecja 32,6 36,0 28,8 7,2 

Hiszpania 138,9 162,8 130,3 32,6 

Francja 254,8 276,4 221,1 55,3 

Włochy 173,3 208,8 167,0 41,8 

Cypr 2,7 2,8 2,2 0,6 

Łotwa 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litwa 7,8 9,7 7,8 1,9 

Luksemburg 4,6 5,6 4,5 1,1 

Węgry 24,7 29,6 23,7 5,9 
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Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Holandia 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polska 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugalia 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumunia 37,5 50,1 40,1 10,0 

Słowenia 7,0 8,8 7,0 1,8 

Słowacja 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finlandia 36,2 37,4 29,9 7,5 

Szwecja 48,1 55,8 44,6 11,2 

Wielka Brytania 212,2 213,5 170,8 42,7 

UE27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Uzasadnienie

Cel UE w zakresie oszczędności energii do roku 2020 został wyznaczony na podstawie 
prognozowanego zmniejszenia o 20% zużycia energii pierwotnej do roku 2020. W powyższej 
tabeli zastosowana została taka sama metoda prognozowania poziomów zużycia energii 
pierwotnej w poszczególnych państwach członkowskich. Wzór zastosowany do oszacowania 
zużycia bazowego uwzględnia czynniki rozwoju makroekonomicznego, które napędzają 
zużycie energii. W związku z tym prognozowane poziomy zużycia w roku 2020 
odzwierciedlają sprawiedliwy podział wysiłków wymaganych od poszczególnych państw 
członkowskich w celu osiągnięcia celów określonych w art. 1 przedmiotowej dyrektywy.

Poprawka 1557
Francisco Sosa Wagner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK -I

Państwo członkowskie Zużycie energii 
pierwotnej w roku 2007

Zużycie energii 
pierwotnej w roku 2020
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Belgia 50,2 40,2

Bułgaria 19,3 15,4

Czechy 43,6 34,9

Dania 20,2 16,2

Niemcy 314,9 251,9

Estonia 5,9 4,7

Irlandia 15,8 12,6

Grecja 32,6 26,1

Hiszpania 138,9 111,1

Francja 254,8 203,8

Włochy 173,3 138,6

Cypr 2,7 2,2

Łotwa 4,7 3,8

Litwa 7,8 6,2

Luksemburg 4,6 3,7

Węgry 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Holandia 70,3 56,2

Austria 32,0 25,6

Polska 93,1 74,5

Portugalia 23,8 19,0

Rumunia 37,5 30,0

Słowenia 7,0 5,6

Słowacja 16,8 13,4

Finlandia 36,2 29,0

Szwecja 48,1 38,5

Wielka Brytania 212,2 169,8

UE 1691,9 1353,5

Or. en

Uzasadnienie

Przy wyznaczaniu celów, o których mowa w art. 3 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod 
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uwagę podane wartości. Każde państwo członkowskie, które wyznacza cel odbiegający od 
wartości podanej w tabeli, przedstawia odpowiednie uzasadnienie.

Poprawka 1558
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ZAŁĄCZNIK -I

Krajowe cele w zakresie oszczędności energii

Zużycie energii pierwotnej w Mtoe

Państwo 
członkowskie

2007 r. Prognozy na 
2020 r.

Ilość podlegająca 
obniżeniu

Bezwzględne 
obniżenie

Belgia 50,2 53,4 do ustalenia do ustalenia

Bułgaria 19,3 21,8 do ustalenia do ustalenia

Czechy 43,6 45,6 do ustalenia do ustalenia

Dania 20,2 20,0 do ustalenia do ustalenia

Niemcy 314,9 299,9 do ustalenia do ustalenia

Estonia 5,9 5,6 do ustalenia do ustalenia

Irlandia 15,8 18,7 do ustalenia do ustalenia

Grecja 32,6 36,0 do ustalenia do ustalenia

Hiszpania 138,9 162,8 do ustalenia do ustalenia

Francja 254,8 276,4 do ustalenia do ustalenia

Włochy 173,3 208,8 do ustalenia do ustalenia
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Cypr 2,7 2,8 do ustalenia do ustalenia

Łotwa 4,7 6,8 do ustalenia do ustalenia

Litwa 7,8 9,7 do ustalenia do ustalenia

Luksemburg 4,6 5,6 do ustalenia do ustalenia

Węgry 24,7 29,6 do ustalenia do ustalenia

Malta 0,9 0,9 do ustalenia do ustalenia

Holandia 70,3 75,7 do ustalenia do ustalenia

Austria 32,0 36,4 do ustalenia do ustalenia

Polska 93,1 109,8 do ustalenia do ustalenia

Portugalia 23,8 30,0 do ustalenia do ustalenia

Rumunia 37,5 50,1 do ustalenia do ustalenia

Słowenia 7,0 8,8 do ustalenia do ustalenia

Słowacja 16,8 20,3 do ustalenia do ustalenia

Finlandia 36,2 37,4 do ustalenia do ustalenia

Szwecja 48,1 55,8 do ustalenia do ustalenia

Wielka Brytania 212,2 213,5 do ustalenia do ustalenia

UE 1691,9 1842,2 do ustalenia do ustalenia

Or. en

Uzasadnienie

Wartości zużycia energii w 2007 r. oraz prognozy na 2020 r. zostały zaczerpnięte z modelu 
PRIMES. Ilości podlegające faktycznemu obniżeniu nie zostały wpisane, aby umożliwić 
otwartą debatę o sposobie podziału oszczędności między poszczególnymi państwami 
członkowskimi.

Poprawka 1559
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Annex I – część I – litera b) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

C oznacza stosunek energii elektrycznej do 
ciepła;

C oznacza stosunek uzyskanej energii 
elektrycznej do łącznej ilości ciepła po 
uwzględnieniu jego dalszej konwersji;
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Or. pl

Uzasadnienie

W poprawce chodzi o uściślenie.

Poprawka 1560
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część I – litera fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) państwa członkowskie mogą stosować 
inne współczynniki, o ile jest to 
uzasadnione.

Or. en

Poprawka 1561
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część III 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wdrażaniu i stosowaniu ogólnych 
zasad obliczania ilości energii elektrycznej 
z kogeneracji państwa członkowskie 
korzystają z wytycznych ustanowionych 
decyzją 2008/952/WE38.

Przy wdrażaniu i stosowaniu ogólnych 
zasad obliczania ilości energii elektrycznej 
z kogeneracji państwa członkowskie 
korzystają z wytycznych ustanowionych 
na podstawie instrukcji wyznaczania
energii elektrycznej wytworzonej w 
skojarzeniu z produkcją ciepła
(CEN/CENELEC-CWA 45547) lub 
wytycznych dotyczących wdrożenia 
dyrektywy CHP (2004/8/WE) – marzec 
2007 r.

Or. en

Uzasadnienie

Metodologia obliczania opierająca się na wytycznych ustanowionych w decyzji 2008/952/WE 
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nie jest wystarczająco szczegółowa i nie przewiduje obliczeń wyrównawczych; w związku z 
tym proponujemy te dwie wytyczne, które obejmują szczegółowe metody obliczeniowe oraz 
przykłady.

Poprawka 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik Ia (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Ia

Metoda obliczania krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej

Komisja, wyznaczając krajowe cele w 
zakresie efektywności energetycznej, 
korzysta z poziomu bazowego zużycia 
energii pierwotnej prognozowanego dla 
roku 2020 według modelu Primes z 2007 
r. oraz uwzględnia określone parametry, 
takie jak krajowa struktura gospodarcza, 
względna pozycja początkowa i warunki 
klimatyczne. Zastosowanie ma tu 
następująca metodologia:
Prognoza bazowa z modelu Primes z 2007 
r. na 2020 r. w Mtoe – 20% oszczędności
Bezwzględna wartość poziomu celów 
zmniejszenia emisji dla 2020 r. w 
porównaniu z poziomem zużycia energii 
pierwotnej w 2007 r. obejmuje czynniki 
korygujące dla następujących kategorii:
– maksymalny próg zmniejszenia emisji w 
przypadku grupy 9 państw UE o 
najniższym rzeczywistym dochodzie per
capita gospodarstwa domowego (L9[1]),
– maksymalny próg zmniejszenia emisji w 
przypadku grupy 15 państw 
kwalifikujących się do korzystania z 
Funduszu Spójności (C15),
– maksymalny próg zmniejszenia emisji 
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dla każdego kraju,
– minimalny próg zmniejszenia emisji dla 
każdego państwa niekwalifikującego się 
do korzystania z Funduszu Spójności 
(UE-27 minus C15[2]),
– minimalny próg zmniejszenia emisji dla 
każdego państwa kwalifikującego się do 
korzystania z Funduszu Spójności (C15),
– maksymalny próg dla większego 
bezwzględnego zużycia energii.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 państwa 
członkowskie mogą przełożyć swój 
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony poprzez 
bezwzględne obniżenie zużycia energii na 
cel w zakresie energochłonności wyrażony 
w tonach ekwiwalentu ropy zużycia 
energii pierwotnej na milion euro PKB 
wyrażony w cenach obowiązujących w 
2005 r.
_________________
[1] Państwa L9 to: Bułgaria, Rumunia, 
Łotwa, Polska, Estonia, Węgry, Litwa, 
Słowacja i Czechy, patrz Eurostat, 
Statystyki w skrócie, pozycja 16/2011.
[2] Państwa C15 to: państwa L9 oraz 
Słowenia, Portugalia, Malta, Grecja, Cypr 
i Hiszpania.

Or. en

Poprawka 1563
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – litera a) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– produkcja w spalarniach odpadów 
przeznaczonych do przetwarzania 
odpadów komunalnych stałych, o ile ich 
efektywność energetyczna jest równa 
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wartościom progów, o których mowa w 
załączniku II R1* dyrektywy 2008/98/WE 
w sprawie odpadów, lub je przekracza.

Or. en

Poprawka 1564
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – litera b) – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

CHP Hη oznacza sprawność elektryczną 
produkcji kogeneracyjnej definiowaną jako 
roczna produkcja energii elektrycznej z 
kogeneracji podzielona przez wsad paliwa 
wykorzystany do wyprodukowania sumy 
ciepła użytkowego i energii elektrycznej z 
kogeneracji. Jeżeli dana jednostka 
kogeneracji wytwarza energię 
mechaniczną, roczna produkcja energii 
elektrycznej z kogeneracji może zostać 
zwiększona o dodatkowy element 
stanowiący ilość energii elektrycznej 
równą ilości tej energii mechanicznej. Ten 
dodatkowy element nie uprawnia do 
wydania gwarancji pochodzenia zgodnie z 
art. 10 ust. 10.

CHP Eη oznacza sprawność elektryczną 
produkcji kogeneracyjnej definiowaną jako 
roczna produkcja energii elektrycznej z 
kogeneracji podzielona przez wsad paliwa 
wykorzystany do wyprodukowania sumy 
ciepła użytkowego i energii elektrycznej z 
kogeneracji. Jeżeli dana jednostka 
kogeneracji wytwarza energię 
mechaniczną, roczna produkcja energii 
elektrycznej z kogeneracji może zostać 
zwiększona o dodatkowy element 
stanowiący ilość energii elektrycznej 
równą ilości tej energii mechanicznej. Ten 
dodatkowy element nie uprawnia do 
wydania gwarancji pochodzenia zgodnie z 
art. 10 ust. 10.

Or. pl

Uzasadnienie

Chodzi o efektywność wytwarzania prądu, a nie ciepła.

Poprawka 1565
Adam Gierek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – litera b) – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ref Hη oznacza wartość referencyjną Ref Eη oznacza wartość referencyjną 
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sprawności dla produkcji energii 
elektrycznej w układzie rozdzielonym.

sprawności dla produkcji energii 
elektrycznej w układzie rozdzielonym.

Or. pl

Uzasadnienie

Wystąpił błąd w symbolu.

Poprawka 1566
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – litera f) – akapit trzeci – punkt 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Wartości referencyjne sprawności dla 
rozdzielonej produkcji energii elektrycznej 
i ciepła powinny odzwierciedlać średnie 
obciążenie zakładu kogeneracji w okresie 
referencyjnym.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do celów produkcji energii 
elektrycznej mogłoby skutkować tym, że wysokosprawne zakłady pracowałyby przy 
częściowym obciążeniu. Takie częściowe obciążenie prowadzi do zmniejszenia wydajności 
zakładu. Należy wprowadzić wskaźnik wartości referencyjnej dla rozdzielonej produkcji 
energii elektrycznej, który odzwierciedla obciążenie zakładów wytwarzających ciepło i 
energię elektryczną w skojarzeniu.

Poprawka 1567
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagania w zakresie efektywności Wymagania w zakresie efektywności 
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energetycznej w odniesieniu do zakupu 
produktów, usług i budynków przez 
instytucje publiczne

energetycznej w odniesieniu do zakupu lub 
wynajmu produktów, usług i budynków 
przez instytucje publiczne

Or. en

Poprawka 1568
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
– przy uwzględnieniu opłacalności, 
ekonomicznych kryteriów wykonalności i 
technicznej przydatności oraz 
odpowiedniego poziomu konkurencji –
zgodnie z następującymi zasadami:

Or. en

Poprawka 1569
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków przy 
określaniu wymogów dotyczących 
charakterystyki energetycznej jako 
specyfikacji technicznych postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Or. en

Uzasadnienie

Określenie mechanizmów włączenia wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej do 
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zamówień publicznych przyczyni się do zwiększenia pewności prawa w odniesieniu do
organów publicznych. Stosowanie specyfikacji technicznych jest najskuteczniejszym sposobem 
dopilnowania, aby nabywane produkty, usługi i budynki spełniały kryteria efektywności 
energetycznej.

Poprawka 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
– przy uwzględnieniu opłacalności oraz 
odpowiedniego poziomu konkurencji –
zgodnie z następującymi zasadami: 

Or. en

Poprawka 1571
Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami, pod 
warunkiem że pozwala na to stan 
finansów publicznych oraz zasada
opłacalności:

Or. de

Poprawka 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków należycie
uwzględniają następujące wytyczne:

Or. en

Poprawka 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują, 
przy uwzględnieniu zasady opłacalności, 
zgodnie z następującymi zasadami:

Or. de

Poprawka 1574
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków należycie
uwzględniają następujące wytyczne:

Or. de

Uzasadnienie

W związku z poprawką do art. 5 przy dokonywaniu zakupów publicznych należy umożliwić 
uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko kryterium efektywności energetycznej, tak 
aby można było rozsądnie ustalić kryteria wyboru oraz uwzględnić opłacalność.
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Poprawka 1575
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków powinny 
postępować zgodnie z następującymi 
zasadami:

Or. ro

Poprawka 1576
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje publiczne dokonujące zakupu 
produktów, usług lub budynków postępują 
zgodnie z następującymi zasadami:

Instytucje publiczne nabywające lub 
wynajmujące produkty, usługi lub 
budynki postępują zgodnie z 
następującymi zasadami:

Or. en

Poprawka 1577
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
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dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, 
uwzględniając jednocześnie opłacalność, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji;

dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 1578
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie
takie produkty, które spełniają kryterium
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, 
uwzględniając jednocześnie opłacalność,
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie
takie produkty, które spełniają kryteria
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej. Instytucje 
publiczne mogą uwzględniać opłacalność 
oraz ekonomiczne kryteria wykonalności 
przy stosowaniu kryteriów udzielania 
zamówień jednocześnie z wyważeniem 
charakterystyki energetycznej co najmniej 
równej wyważeniu dostosowanemu do 
ceny;

Or. en

Uzasadnienie

Określenie mechanizmów włączenia wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej do 
zamówień publicznych przyczyni się do zwiększenia pewności prawnej organów publicznych. 
Stosowanie specyfikacji technicznych jest najskuteczniejszym sposobem dopilnowania, aby 
nabywane produkty, usługi i budynki spełniały kryteria efektywności energetycznej. W celu 
uwzględnienia wątpliwości dotyczących opłacalności i ekonomicznej wykonalności 
produktów, o których jest mowa w lit. a), organy publiczne mogą zastosować kryteria 
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udzielania zamówień.

Poprawka 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, 
uwzględniając jednocześnie opłacalność, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej podlegającej 
co najmniej trzem dostawcom krajowym 
oraz większej efektywności kosztów cyklu 
użytkowania przekraczającej następną 
dostępną klasę efektywności 
energetycznej;

Or. en

Poprawka 1580
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, powinny nabywać
jedynie takie produkty, które spełniają
kryterium zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, należycie 
uwzględniając jednocześnie opłacalność, 
ekonomiczne kryteria wykonalności i 
technicznej przydatności oraz odpowiedni 
poziom konkurencji na poszczególnych 
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etapach procedury udzielania 
zamówienia;

Or. de

Uzasadnienie

Na różnych etapach procedury udzielania zamówienia istotne znaczenie mogą mieć kryteria, 
które zostały wymienione poza kryterium efektywności energetycznej, i w związku z tym 
kryteria te wymagają różnego wartościowania na poszczególnych etapach tej procedury.

Poprawka 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie przydatność techniczną oraz 
odpowiedni poziom konkurencji;

Or. en

Poprawka 1582
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
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dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają takie 
produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższych klas
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

Or. fr

Poprawka 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, instytucje 
publiczne powinny nabywać jedynie takie 
produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

Or. en

Poprawka 1584
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają
zasadniczo takie produkty, które spełniają 
kryterium zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

Or. ro

Poprawka 1585
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, ekonomiczne 
kryteria wykonalności i technicznej 
przydatności oraz odpowiedni poziom 
konkurencji;

a) w przypadku, gdy produkt jest objęty 
aktem delegowanym przyjętym na 
podstawie dyrektywy 2010/30/UE lub 
dyrektywy Komisji wykonującej 
dyrektywę 92/75/EWG, nabywają jedynie 
takie produkty, które spełniają kryterium 
zaliczenia do najwyższej klasy 
efektywności energetycznej, uwzględniając 
jednocześnie opłacalność, wpływ na 
zdrowie, ekonomiczne kryteria 
wykonalności i technicznej przydatności 
oraz odpowiedni poziom konkurencji;

Or. en

Uzasadnienie

Podejmując decyzję o nabyciu, należy wziąć pod uwagę również względy zdrowotne w celu 
ułatwienia np. nabycia produktów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia 
ludzkiego.
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Poprawka 1586
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy produkt nieobjęty lit. 
a) wchodzi w zakres środka 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, nabywają
jedynie takie produkty, które spełniają 
wymogi poziomów referencyjnych 
określonych w ramach przedmiotowego 
środka wykonawczego;

b) w przypadku gdy produkt nieobjęty lit. 
a) wchodzi w zakres środka 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, nabywają
zasadniczo takie produkty, które spełniają 
wymogi poziomów referencyjnych 
określonych w ramach przedmiotowego 
środka wykonawczego;

Or. ro

Poprawka 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w przypadku gdy produkt nieobjęty lit. 
a) wchodzi w zakres środka 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, nabywają
jedynie takie produkty, które spełniają 
wymogi poziomów referencyjnych 
określonych w ramach przedmiotowego 
środka wykonawczego;

b) w przypadku gdy produkt nieobjęty lit. 
a) wchodzi w zakres środka 
wykonawczego przyjętego na podstawie 
dyrektywy 2009/125/WE po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy, instytucje 
publiczne powinny nabywać jedynie takie 
produkty, które spełniają wymogi 
poziomów referencyjnych określonych w 
ramach przedmiotowego środka 
wykonawczego;

Or. en

Poprawka 1588
Angelika Niebler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nabywają produkty wyposażenia 
biurowego objęte decyzją Rady 
[2006/1005/WE39], które spełniają wymogi 
efektywności energetycznej co najmniej 
odpowiadające wymienionym w 
załączniku C umowy dołączonej do tej 
decyzji;

c) powinny nabywać produkty 
wyposażenia biurowego objęte decyzją 
Rady [2006/1005/WE39], które spełniają 
wymogi efektywności energetycznej co 
najmniej odpowiadające wymienionym w 
załączniku C umowy dołączonej do tej
decyzji; 

Or. de

Uzasadnienie

W związku z poprawką do art. 5 przy dokonywaniu zakupów publicznych należy umożliwić 
uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko kryterium efektywności energetycznej, tak 
aby można było rozsądnie ustalić kryteria wyboru oraz uwzględnić opłacalność.

Poprawka 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) nabywają produkty wyposażenia 
biurowego objęte decyzją Rady 
[2006/1005/WE39], które spełniają wymogi 
efektywności energetycznej co najmniej 
odpowiadające wymienionym w 
załączniku C umowy dołączonej do tej 
decyzji;

c) instytucje publiczne powinny nabywać
produkty wyposażenia biurowego objęte 
decyzją Rady [2006/1005/WE], które 
spełniają wymogi efektywności 
energetycznej co najmniej odpowiadające 
wymienionym w załączniku C umowy 
dołączonej do tej decyzji;

Or. en

Poprawka 1590
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w przypadku gdy zgodnie z krajowymi 
normami w zakresie efektywności 
energetycznej lub systemami oznaczania 
efektywności energetycznej urządzenia 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych okażą się efektywniejsze 
od urządzeń opisanych w ust. 1 lit. a) i b) 
załącznika III do niniejszej dyrektywy 
instytucje publiczne muszą nabyć takie 
urządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Przedmiotowy cel polega na możliwie największej poprawie efektywności energetycznej. W 
związku z tym należy stosować te urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
które zostały już uznane przez państwa członkowskie za najefektywniejsze.

Poprawka 1591
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nabywają jedynie opony spełniające 
kryterium posiadania najwyższej klasy 
efektywności paliwowej zgodnie z 
definicją podaną w rozporządzeniu (WE) 
nr 1222/200940. Wymóg ten nie zabrania 
instytucjom publicznym nabywania opon 
o najwyższej klasie przyczepności na 
mokrej nawierzchni lub zewnętrznego 
hałasu toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

d) nabywają jedynie opony spełniające 
kryterium określone w art. 10 
rozporządzenia (WE) nr 1222/200940, o ile 
tego rodzaju opony są dostępne na rynku;

Or. en
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Poprawka 1592
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nabywają jedynie opony spełniające 
kryterium posiadania najwyższej klasy 
efektywności paliwowej zgodnie z 
definicją podaną w rozporządzeniu (WE) 
nr 1222/200940. Wymóg ten nie zabrania 
instytucjom publicznym nabywania opon o 
najwyższej klasie przyczepności na mokrej 
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu 
toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

d) powinny nabywać jedynie opony 
spełniające kryterium posiadania 
najwyższej klasy efektywności paliwowej 
zgodnie z definicją podaną w 
rozporządzeniu (WE) nr 1222/200940. 
Wymóg ten nie zabrania instytucjom 
publicznym nabywania opon o najwyższej 
klasie przyczepności na mokrej 
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu 
toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

Or. de

Uzasadnienie

W związku z poprawką do art. 5 przy dokonywaniu zakupów publicznych należy umożliwić 
uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko kryterium efektywności energetycznej, tak 
aby można było rozsądnie ustalić kryteria wyboru oraz uwzględnić opłacalność.

Poprawka 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nabywają jedynie opony spełniające 
kryterium posiadania najwyższej klasy 
efektywności paliwowej zgodnie z 
definicją podaną w rozporządzeniu (WE) 
nr 1222/200940. Wymóg ten nie zabrania 
instytucjom publicznym nabywania opon o 

d) instytucje publiczne powinny nabywać 
jedynie opony spełniające kryterium 
posiadania najwyższej klasy efektywności 
paliwowej zgodnie z definicją podaną w 
rozporządzeniu (WE) nr 1222/2009. 
Wymóg ten nie zabrania instytucjom 
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najwyższej klasie przyczepności na mokrej 
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu 
toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

publicznym nabywania opon o najwyższej 
klasie przyczepności na mokrej 
nawierzchni lub zewnętrznego hałasu 
toczenia w przypadku, gdy jest to 
uzasadnione względami bezpieczeństwa 
lub zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 1594
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług 
jedynie produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług;

skreślona

Or. en

Poprawka 1595
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług;

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług mogą wymagać stosowania przez 
dostawców usług do celów świadczenia 
przedmiotowych usług jedynie produktów 
spełniających wymogi określone w lit. a) 
do d), w trakcie świadczenia tych usług;

Or. de
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Uzasadnienie

W związku z poprawką do art. 5 przy dokonywaniu zakupów publicznych należy umożliwić 
uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko kryterium efektywności energetycznej, tak 
aby można było rozsądnie ustalić kryteria wyboru oraz uwzględnić opłacalność.

Poprawka 1596
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług;

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do c), w trakcie 
świadczenia tych usług;

Or. de

Uzasadnienie

W sektorze transportu praktycznie niemożliwe lub niezwykle kosztowne jest sprawdzenie tego, 
czy dostawcy usług stosują opony o najwyższej klasie efektywności energetycznej. Z tego 
względu należy rezygnować z odniesienia do lit. d).

Poprawka 1597
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług;

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług; w trakcie 
przeprowadzania przetargów na 
zamówienia na usługi organy publiczne 
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oceniają możliwość podpisania 
długoterminowych umów o poprawę 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 14 lit. b);

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług zamieszczają obowiązek stosowania 
przez dostawców usług do celów 
świadczenia przedmiotowych usług jedynie 
produktów spełniających wymogi 
określone w lit. a) do d), w trakcie 
świadczenia tych usług;

e) w przetargach na umowy o świadczenie 
usług instytucje publiczne powinny 
wymagać stosowania przez dostawców 
usług do celów świadczenia 
przedmiotowych usług jedynie produktów 
spełniających wymogi określone w lit. a) 
do d), w trakcie świadczenia tych usług;

Or. en

Poprawka 1599
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie skreślona
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budynki spełniające co najmniej 
minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone w 
art. 4 ust. 1. Zgodność z tymi wymogami 
weryfikuje się przy użyciu świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, o 
których mowa w art. 11 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 1600
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie 
budynki spełniające co najmniej 
minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone w 
art. 4 ust. 1. Zgodność z tymi wymogami 
weryfikuje się przy użyciu świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, o 
których mowa w art. 11 dyrektywy 
2010/31/UE.

f) przy nabywaniu i wynajmowaniu 
budynków obowiązkowo uwzględniają ich 
klasę efektywności energetycznej, z 
należytym uwzględnieniem opłacalności, 
ekonomicznych kryteriów wykonalności i 
technicznej przydatności oraz 
odpowiedniego poziomu konkurencji na 
danym obszarze. Zgodność z tymi 
wymogami weryfikuje się przy użyciu 
świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, o których mowa w art. 11 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. de

Poprawka 1601
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie 
budynki spełniające co najmniej 
minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone w

f) bez uszczerbku dla art. 9 ust. 1 
dyrektywy 2010/31/UE nabywają lub 
wynajmują jedynie budynki spełniające co 
najmniej wymogi określone w ramach 
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art. 4 ust. 1. Zgodność z tymi wymogami 
weryfikuje się przy użyciu świadectw 
charakterystyki energetycznej budynku, o 
których mowa w art. 11 dyrektywy 
2010/31/UE.

najwyższych klas efektywności 
energetycznej zdefiniowanych w kraju, w 
którym dany budynek się znajduje. 
Zgodność z tymi wymogami weryfikuje się 
przy użyciu świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, o których mowa w 
art. 11 dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie 
budynki spełniające co najmniej minimalne 
wymogi dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone w art. 4 ust. 1. 
Zgodność z tymi wymogami weryfikuje się 
przy użyciu świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, o których mowa w 
art. 11 dyrektywy 2010/31/UE.

f) nabywają lub zawierają nowe umowy 
najmu obejmujące jedynie budynki 
spełniające co najmniej minimalne wymogi 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
określone w art. 4 ust. 1 lub takie budynki, 
które będą spełniały te wymogi przy 
oddaniu do użytku. Zgodność z tymi 
wymogami weryfikuje się przy użyciu 
świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, o których mowa w art. 11 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 1603
Angelika Niebler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie 
budynki spełniające co najmniej minimalne 
wymogi dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone w art. 4 ust. 1. 
Zgodność z tymi wymogami weryfikuje się 
przy użyciu świadectw charakterystyki 

f) powinny nabywać lub wynajmować
jedynie budynki spełniające co najmniej 
minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej określone w 
art. 4 ust. 1. Zgodność z tymi wymogami 
weryfikuje się przy użyciu świadectw 
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energetycznej budynku, o których mowa w 
art. 11 dyrektywy 2010/31/UE.

charakterystyki energetycznej budynku, o 
których mowa w art. 11 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. de

Uzasadnienie

W związku z poprawką do art. 5 przy dokonywaniu zakupów publicznych należy umożliwić 
uwzględnianie również innych aspektów, a nie tylko kryterium efektywności energetycznej, tak 
aby można było rozsądnie ustalić kryteria wyboru oraz uwzględnić opłacalność.

Poprawka 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) nabywają lub wynajmują jedynie 
budynki spełniające co najmniej minimalne 
wymogi dotyczące charakterystyki 
energetycznej określone w art. 4 ust. 1. 
Zgodność z tymi wymogami weryfikuje się 
przy użyciu świadectw charakterystyki 
energetycznej budynku, o których mowa w 
art. 11 dyrektywy 2010/31/UE.

f) instytucje publiczne powinny nabywać 
lub wynajmować jedynie budynki 
spełniające co najmniej minimalne wymogi 
dotyczące charakterystyki energetycznej 
określone w art. 4 ust. 1. Zgodność z tymi 
wymogami weryfikuje się przy użyciu 
świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku, o których mowa w art. 11 
dyrektywy 2010/31/UE.

Or. en

Poprawka 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymogi te nie naruszają przepisów 
dyrektywy 2004/18/WE ani dyrektywy 
2004/17/WE, ani nie wpływają na 
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ewentualną późniejszą zmianę tych 
dyrektyw. W kwestiach spornych 
wymienione dyrektywy są nadrzędne 
względem niniejszego załącznika.

Or. en

Poprawka 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nie ma możliwości zapewnienia 
opłacalności, ekonomicznych kryteriów 
wykonalności i technicznej przydatności 
oraz odpowiedniego poziomu konkurencji 
w odniesieniu do produktów określonych 
w lit. a)–d), organy publiczne mogą nabyć 
najlepszy z dostępnych produktów pod 
względem efektywności energetycznej, o 
ile produkt ten spełnia wymienione 
warunki;

Or. en

Poprawka 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Lit. f) nie ma zastosowania do zakupu lub 
wynajmu budynków urzędowo 
chronionych jako część wyznaczonego 
środowiska lub z powodu ich szczególnych 
wartości architektonicznych lub 
historycznych;

Or. en



PE475.997v01-00 84/106 AM\884003PL.doc

PL

Poprawka 1608
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instytucje UE wynajmują lub nabywają 
jedynie budynki spełniające wymogi 
określone w ramach najwyższych klas 
efektywności energetycznej 
zdefiniowanych w kraju, w którym dany 
budynek się znajduje.

Or. en

Poprawka 1609
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe budynki, jakie instytucje UE 
będą wynajmowały lub nabywały w 
przyszłości, będą systematycznie 
nabywane lub wynajmowane w ramach 
najwyższej możliwej klasy efektywności 
energetycznej.

Or. en

Poprawka 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe budynki, jakie instytucje UE 
będą wynajmowały lub nabywały w 
przyszłości, będą systematycznie 
charakteryzowały się najwyższą możliwą 
klasą efektywności energetycznej.

Or. en

Poprawka 1611
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – przypis 3

Tekst proponowany przez Komisję

[3] Ma zastosowanie w przypadku obliczania oszczędności energii w odniesieniu do energii 
pierwotnej korzystając z podejścia oddolnego opartego na końcowym zużyciu energii. Dla 
oszczędności wyrażonej w kWh państwa członkowskie mogą zastosować współczynnik 
domyślny wynoszący 2,5. Państwa członkowskie mogą zastosować inny współczynnik, o ile 
jest to uzasadnione. 

Poprawka

[3] Ma zastosowanie w przypadku obliczania oszczędności energii w odniesieniu do energii 
pierwotnej korzystając z podejścia oddolnego opartego na końcowym zużyciu energii. Dla 
oszczędności wyrażonej w kWh państwa członkowskie mogą zastosować współczynnik 
domyślny wynoszący 2,5, który odzwierciedla szacowaną bieżącą średnią efektywność 
energetyczną UE w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej z energii cieplnej. W 
przypadku efektywniejszych zakładów państwa członkowskie stosują inny współczynnik 
oraz regularnie go dostosowują.

Or. en

Poprawka 1612
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – przypis 3
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Tekst proponowany przez Komisję

[3] Ma zastosowanie w przypadku obliczania oszczędności energii w odniesieniu do energii 
pierwotnej korzystając z podejścia oddolnego opartego na końcowym zużyciu energii. Dla 
oszczędności wyrażonej w kWh państwa członkowskie mogą zastosować współczynnik 
domyślny wynoszący 2,5. Państwa członkowskie mogą zastosować inny współczynnik, o ile 
jest to uzasadnione. 

Poprawka

[3] Ma zastosowanie w przypadku obliczania oszczędności energii w odniesieniu do energii 
pierwotnej korzystając z podejścia oddolnego opartego na końcowym zużyciu energii. Dla 
oszczędności wyrażonej w kWh państwa członkowskie mogą zastosować współczynnik 
domyślny wynoszący 2,5, który odzwierciedla szacowaną bieżącą średnią efektywność 
energetyczną UE w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej z energii cieplnej. Państwa
członkowskie mogą zastosować inny współczynnik, o ile jest to uzasadnione. W przypadku 
efektywniejszych zakładów państwa członkowskie stosują inny współczynnik. Współczynnik 
ten powinien być regularnie dostosowywany.

Or. en

Poprawka 1613
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – przypis 3

Tekst proponowany przez Komisję

[3] Ma zastosowanie w przypadku obliczania oszczędności energii w odniesieniu do energii 
pierwotnej korzystając z podejścia oddolnego opartego na końcowym zużyciu energii. Dla 
oszczędności wyrażonej w kWh państwa członkowskie mogą zastosować współczynnik 
domyślny wynoszący 2,5. Państwa członkowskie mogą zastosować inny współczynnik, o ile 
jest to uzasadnione. 
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Poprawka

[3] Ma zastosowanie w przypadku obliczania oszczędności energii w odniesieniu do energii 
pierwotnej korzystając z podejścia oddolnego opartego na końcowym zużyciu energii. Dla 
oszczędności wyrażonej w kWh państwa członkowskie mogą zastosować współczynnik 
domyślny wynoszący 2,5. Państwa członkowskie mogą zastosować inny współczynnik, o ile 
jest to uzasadnione lub o ile tego rodzaju współczynnik został już ustanowiony w 
ustawodawstwie krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa nie powinna wpływać na już opracowane i stosowane definicje 
odnoszące się do przekształcania energii elektrycznej w energię pierwotną.

Poprawka 1614
Henri Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. fr

Poprawka 1615
Bendt Bendtsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe

skreślony

Za środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe uznaje się:
a) dystrybucję lub instalację 
energooszczędnych świetlówek 
kompaktowych;
b) dystrybucję lub instalację oszczędnych 
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sitek natryskowych;
c) audyty energetyczne;
d) kampanie informacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Większość zaproponowanych oszczędności krótkoterminowych albo podlega ekoprojektowi 
albo sama (np. bez kampanii informacyjnych) nie jest w stanie wygenerować żadnych 
oszczędności, ponieważ oszczędności najczęściej są wynikiem kampanii promujących 
produkty (np. artykuły gospodarstwa domowego), pomijając kilka inicjatyw (np. obniżenie 
temperatury wewnątrz pomieszczeń, straty wynikające ze stosowania trybu czuwania itd.), 
których ocena jest często skomplikowana i kosztowna.

Poprawka 1616
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poniżej wyszczególniono zasady 
przewodnie, do których państwa 
członkowskie powinny się stosować przy 
określaniu oszczędności energii 
przewyższających oszczędności, które 
zostałyby osiągnięte w sposób naturalny.

Or. en

Poprawka 1617
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1 - tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe

1. Środki, których nie wlicza się do celu w 
zakresie oszczędności energii
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Or. en

Poprawka 1618
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe uznaje się:

Poniższe środki wyłącza się z celu w 
zakresie oszczędności energii:

Or. en

Poprawka 1619
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dystrybucję lub instalację 
energooszczędnych świetlówek 
kompaktowych;

skreślona

Or. en

Poprawka 1620
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) kampanie informacyjne. skreślona

Or. en
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Poprawka 1621
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dystrybucja i instalowanie sprzętu 
gospodarstwa domowego, który należy do 
najwyższej klasy efektywności 
energetycznej i który osiągnął co najmniej 
15-procentowy udział w rynku, lecz 
mniejszy niż 30-procentowy.

Or. de

Uzasadnienie

Urządzenia, które są rozpowszechnione w obrębie 15–30% rynku, można postrzegać jako 
„krótkoterminowe oszczędności energii”.

Poprawka 1622
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dystrybucję lub instalację 
inteligentnych liczników;

Or. it

Poprawka 1623
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obliczanie oszczędności energii 2. Metodologia obliczania oszczędności 
energii

Przy obliczaniu oszczędności energii w 
ramach krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej bierze się pod uwagę cykl 
życia środków. Jeżeli nie ustalono 
krajowych wartości cyklu, stosuje się 
wartości domyślne określone w pkt 4. 
Strony zobowiązane mogą korzystać z 
jednej lub większej liczby następujących 
metod obliczania oszczędności energii do 
celów art. 6 ust. 2: 

Strony zobowiązane mogą korzystać z 
jednej lub większej liczby następujących 
metod obliczania oszczędności energii do 
celów art. 6 ust. 2:

a) szacunki techniczne; a) szacowane oszczędności odnoszące się 
do wyników wcześniejszej poprawy 
efektywności energetycznej, 
monitorowanej w sposób niezależny, w 
podobnych instalacjach. Zasady określone 
w pkt. 3 stosuje się przy określaniu 
szacowanych oszczędności. Takie ogólne 
podejście jest nazywane podejściem „ex 
ante”;

b) pomiary; b) mierzone oszczędności, w przypadku 
których oszczędności wynikające z 
montażu środka lub pakietu środków 
określa się poprzez wskazanie faktycznego 
zmniejszenia zużycia energii przy 
odpowiednim uwzględnieniu takich 
czynników jak zajmowanie lokalu, 
poziomy produkcji i pogoda, które to 
czynniki mogą wpływać na zużycie. Takie 
ogólne podejście jest nazywane 
podejściem „ex ante”;

c) domyślne wartości i cykle życia przyjęte 
przez państwa członkowskie na podstawie 
przejrzystych i uzasadnionych kryteriów. 
Wartości te należy zgłosić Komisji. 
Komisja może wnioskować o ich zmianę, 
jeżeli prawdopodobne jest zakłócanie 
przez nie konkurencji lub gdy są mniej 
restrykcyjne niż wartości domyślne i cykle 
życia określone w pkt 3 i 4. 

c) stopniowe oszczędności, w przypadku 
których właściwe może okazać się 
zastosowanie technicznych szacunków 
oszczędności, w przypadku gdy określenie 
solidnych danych pomiarowych dla 
konkretnej instalacji jest trudne lub 
proporcjonalnie zbyt kosztowne, np. 
zastąpienie kompresora lub silnika 
elektrycznego o innym wskaźniku kWh niż 
wskaźnik, na podstawie którego dokonany 
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został pomiar niezależnych informacji o 
oszczędnościach;

d) wartości domyślne i cykle życia 
określone w pkt 3 i 4, jeżeli nie ustalono 
krajowych wartości domyślnych i cykli 
życia; 

d) badane oszczędności, w przypadku 
których określa się reakcję odbiorców 
energii na porady, kampanie 
informacyjne lub inteligentne pomiary. 
Takie podejście można stosować 
wyłącznie w odniesieniu do oszczędności 
wynikających ze zmian zachowania 
odbiorców energii. Nie można go 
natomiast stosować do oszczędności 
wynikających z montażu środków 
fizycznych. Oszczędności wynikające z 
montażu określonych środków powinny 
pochodzić albo z katalogu szacowanych 
oszczędności albo z metod inżynieryjnych. 
W przypadku wyboru szacowanych 
oszczędności wyklucza się stosowanie 
metod inżynieryjnych.

Or. en

Poprawka 1624
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2 – akapit drugi – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szacunki techniczne; a) stopniowe oszczędności, w przypadku 
których właściwe może okazać się 
zastosowanie technicznych szacunków 
oszczędności, w przypadku gdy określenie 
solidnych danych pomiarowych dla 
konkretnej instalacji jest trudne lub 
proporcjonalnie zbyt kosztowne, np. 
zastąpienie kompresora lub silnika 
elektrycznego o innym wskaźniku kWh niż 
wskaźnik, na podstawie którego dokonany 
został pomiar niezależnych informacji o 
oszczędnościach;

Or. en
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Poprawka 1625
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2 – akapit drugi – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) szacowane oszczędności odnoszące się 
do wyników wcześniejszej poprawy 
efektywności energetycznej, 
monitorowanej w sposób niezależny, w 
podobnych instalacjach. Takie ogólne 
podejście jest nazywane podejściem „ex 
ante”;

Or. en

Poprawka 1626
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomiary; b) mierzone oszczędności, w przypadku 
których oszczędności wynikające z 
montażu środka lub pakietu środków 
określa się poprzez wskazanie faktycznego 
zmniejszenia zużycia energii przy 
odpowiednim uwzględnieniu takich 
czynników, jak zajmowanie lokalu, 
poziomy produkcji i pogoda, które to 
czynniki mogą wpływać na zużycie. Takie 
ogólne podejście jest nazywane 
podejściem „ex ante”;

Or. en

Poprawka 1627
Claude Turmes
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomiary; b) monitorowanie w czasie rzeczywistym, 
kontrolowanie i pomiary;

Or. en

Poprawka 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2 – akapit drugi – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pomiary; b) pomiary, urządzenia pomiarowe;

Or. en

Poprawka 1629
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) Zasady obliczania oszczędności 
energii
Przy określaniu oszczędności energii w 
odniesieniu do środka efektywności 
energetycznej stosuje się następujące 
zasady:
a) obliczane mogą być wyłącznie te 
oszczędności, które mają dodatkowy 
charakter względem oszczędności, których 
można by oczekiwać od przeciętnego 
produktu wprowadzonego na rynek. Przy 
określaniu dodatkowych oszczędności 
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energii uwzględnia się odpowiednio 
następujące aspekty:
i. aktualną charakterystykę energetyczną 
oraz etykiety energetyczne dla środków 
materiałowych (ściany, dachy, podłogi, 
okna i drzwi) w odniesieniu do 
istniejących zasobów budowlanych;
ii. obowiązujące przepisy ustanawiające 
minimalne wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej nowych 
budynków lub pojazdów lub wykluczające 
określone produkty, np. wprowadzenie 
zakazu sprzedaży określonych rodzajów 
żarówek, co oznacza, że świetlówki 
kompaktowe są normą;
iii. minimalne wymogi UE dotyczące 
charakterystyki energetycznej produktów 
energetycznych określone w dyrektywie 
UE w sprawie ekoprojektu;
iv. aktualną sprzedaż rynkową produktów 
zużywających energię w państwie 
członkowskim, w którym stosowane są 
unijne kryteria etykietowania 
energetycznego, a także odnośne 
tendencje sprzedażowe;
b) działania podejmowane przez stronę 
zobowiązaną muszą być w sposób 
oczywisty istotne z punktu widzenia 
osiągnięcia zgłoszonych oszczędności;
c) odpowiednio uwzględnia się 
zwiększenie udogodnień lub efekt odbicia, 
które wynikają z montażu środków (na 
przykład zwiększenie komfortu wynikające 
z zastosowania środków izolacyjnych);
d) oszczędności osiągnięte w związku z 
końcowym wykorzystaniem energii mogą 
być zgłaszane przez więcej niż jedną 
stronę zobowiązaną, pod warunkiem że 
zostały one udokumentowane;
e) oszczędności osiągniętych w wyniku 
realizacji innych lokalnych, regionalnych, 
krajowych lub międzynarodowych
strategii politycznych nie można 
uwzględniać np. w obowiązujących 
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przepisach budowlanych;
f) w celu uwzględnienia różnic 
klimatycznych między regionami państwa 
członkowskie mogą wybrać pomiędzy 
dostosowaniem oszczędności do wartości 
domyślnej a dostosowaniem różnych 
oszczędności energii odpowiednio do 
różnic temperaturowych występujących 
między regionami; dostosowanie powinno 
zostać wyjaśnione i zatwierdzone przez 
Komisję najpóźniej w ciągu trzech 
miesięcy od wdrożenia niniejszej 
dyrektywy;
g) w przypadku gdy środki wynikają ze 
zmian w zużyciu więcej niż jednego 
rodzaju paliwa odpowiednio uwzględnia 
się zawartość energii pierwotnej w danym 
paliwie zgodnie z załącznikiem IV;
h) przy obliczaniu oszczędności energii 
bierze się pod uwagę cykl życia środków;
i) w przypadku gdy środki powodują 
przyspieszoną wymianę urządzeń, 
produktów lub komponentów 
budowlanych odpowiednio uwzględnia się 
czas trwania oszczędności energii w 
porównaniu ze zużyciem energii przez 
urządzenia początkowe, lecz tylko w 
odniesieniu do pozostałego cyklu życia 
urządzeń początkowych;
j) dopuszcza się działania podejmowane 
przez strony zobowiązane indywidualnie 
lub wspólnie, których celem jest dążenie 
do trwałego zwiększenia poziomu 
efektywności energetycznej produktów, 
urządzeń lub rynków;
k) promując wykorzystanie środków 
efektywności energetycznej, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
przestrzegane były normy jakości w 
odniesieniu do produktów, usług i 
montażu środków. W przypadku braku 
tego rodzaju norm państwa członkowskie 
współpracują ze stronami zobowiązanymi 
w celu ich wprowadzenia.
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Obliczanie oszczędności energii podlega 
przeglądowi przynajmniej co dwa lata, co 
ma na celu dostosowanie do zmian 
regulacyjnych i rozwoju 
technologicznego. 

Or. en

Poprawka 1630
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b) Powiadamianie o metodologii
Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o zaproponowanej przez siebie 
szczegółowej metodologii funkcjonowania 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. Tego rodzaju 
powiadomienie obejmuje szczegółowe 
informacje na temat:
a) zobowiązanych stron;
b) docelowych sektorów;
c) poziomu celu w zakresie oszczędności 
energii;
d) okresu obowiązywania zobowiązania;
e) dopuszczalnych kategorii pomiarów;
f) metodologii obliczania, w tym sposobów 
określania dodatkowości i istotności;
g) cyklów życia środków;
h) podejścia służącego uwzględnieniu 
różnych warunków klimatycznych 
panujących na terytorium państwa 
członkowskiego;
i) traktowania paliw o różnej zawartości 
energii węglowej lub pierwotnej;
j) norm jakości;



PE475.997v01-00 98/106 AM\884003PL.doc

PL

k) protokołów z kontroli i weryfikacji;
l) protokołów z audytów.
Komisja może wnioskować o zmianę 
metodologii, jeżeli prawdopodobne jest 
zakłócanie przez nią konkurencji lub gdy 
jest mniej restrykcyjna niż równoważne 
systemy znajdujące zastosowanie w 
innych państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 1631
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1632
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 3 – podpunkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1633
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 3 – podpunkt 1 – litera da) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) SUSZARKI BĘBNOWE TYPU 
DOMOWEGO
Od 1 grudnia 2013 r.
Klasa A Szacowane oszczędności 
(kWh/rok): do ustalenia
Klasa A + Szacowane oszczędności 
(kWh/rok): do ustalenia
Klasa A ++ Szacowane oszczędności 
(kWh/rok): do ustalenia
Klasa A +++ Szacowane oszczędności 
(kWh/rok): do ustalenia

Or. de

Uzasadnienie

Do momentu przyjęcia przedmiotowej dyrektywy punkt 3 załącznika V powinien być zgodny z 
aktualnym stanem wdrożenia przepisów dotyczących etykietowania efektywności 
energetycznej. Rozporządzenie delegowane w sprawie etykietowania efektywności 
energetycznej suszarek bębnowych typu domowego zostanie wkrótce przyjęte; ustalone 
oszczędności powinny odpowiadać ostatecznej wersji klas efektywności energetycznej.

Poprawka 1634
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 3 – podpunkt 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jednostkowa oszczędność energii GLS42

do CFL16 kWh/rok
skreślony

__________________
42 Żarówki do ogólnych celów 
oświetleniowych (lub żarówki z żarnikiem 
wolframowym)

Or. en
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Poprawka 1635
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Domyślne cykle życia
Środek poprawy efektywności 
energetycznej poprzez 
wymianę elementu

Domyślny 
cykl życia w 
latach

Kocioł kondensacyjny 20
Kocioł z bezpośrednim 
odprowadzeniem

20

Palniki olejowe i gazowe 10
Urządzenia sterujące 15–20
Centralny system sterowania 5–25
System sterowania w 
pomieszczeniach

5–25

Sterowanie ogrzewaniem: 
Automatyczne zawory 
sterujące

10

Liczniki 10

skreślony

Or. en

Poprawka 1636
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik Va (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK Va
Minimalne kryteria, które należy 
uwzględnić w ramach audytów 

energetycznych i systemów zarządzania 
energią

Audyty energetyczne i systemy 
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zarządzania energią, o których mowa w 
art. 7, obejmują i spełniają co najmniej 
następujące kryteria:
1. Systemy zarządzania energią, które 
obejmują również audyty energetyczne, 
zawierają jasną strategię energetyczną nie 
tylko na poziomie przedsiębiorstwa i 
zakładu, lecz także na najwyższych 
szczeblach kierowniczych, która to 
strategia określa plany działania 
obejmujące inwestycje, budżety i operacje, 
a także jasne obszary odpowiedzialności 
za zużycie energii i poprawę efektywności 
energetycznej oraz obowiązki w tych 
kwestiach.
2. Audyty energetyczne i systemy 
zarządzania energią mają jasno 
zdefiniowane cele ukierunkowane na 
poprawę i utrzymanie efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw oraz 
gospodarstw domowych na optymalnych z 
ekonomicznego punktu widzenia
poziomach, a także zgodne z obciążeniem 
środowiska i wykonalnością techniczną. 
Audyty energetyczne przeprowadzane w 
małych i średnich przedsiębiorstwach 
(MŚP) oraz w gospodarstwach domowych 
są zazwyczaj mniej kompleksowe i 
wymagają mniejszej częstotliwości niż
audyty energetyczne przeprowadzane w 
dużych przedsiębiorstwach i w większych 
budynkach [1]. Jednak ogólne kryteria 
jakościowe określone w niniejszym 
załączniku mają również zastosowanie do 
audytów energetycznych 
przeprowadzanych w MŚP oraz w 
gospodarstwach domowych.
3. Te audyty energetyczne i systemy 
zarządzania energią opierają się na 
aktualnych zmierzonych danych 
operacyjnych dotyczących zużycia energii 
i profili obciążenia (w odniesieniu do 
energii elektrycznej), przechowywanych 
na potrzeby analizy historycznej i 
śledzenia poprawy efektywności 
energetycznej. Zakresy audytów opierają 
się na przepływach energii między 
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ogólnymi granicami systemowymi 
przedsiębiorstw, zakładów i budynków 
poddawanych audytowi. Audyty 
przedstawiają zatem całkowite zużycie 
energii w danym miejscu, a także procesy 
indywidualne, zużycie wynikające ze 
świadczenia usług i obsługi systemów, ze 
wskazaniem klas energii (para, paliwo, 
energia elektryczna) oraz wcześniejszych, 
bieżących i przewidywanych kosztów 
energii i kosztów operacyjnych. Dane 
dostosowuje się odpowiednio do wpływów 
zewnętrznych, takich jak warunki 
pogodowe, wydajność przemysłowa itd.
4. Audyty energetyczne przeprowadzane w 
większych przedsiębiorstwach i w 
większych budynkach obejmują zarówno 
makroaudyty całkowitych przepływów 
energii między przedsiębiorstwami i 
budynkami, jak i mikroaudyty 
poszczególnych systemów technicznych, 
procesów i urządzeń znajdujących się w 
granicach systemowych, przeprowadzane 
całościowo i systematycznie w sposób 
niezależny, przejrzysty i obiektywny 
odpowiednio co 3 i 2 lata; w przypadku 
przedsiębiorstw składane są roczne 
sprawozdania. Wizyty na miejscu są 
integralną częścią tych audytów.
5. Audyty energetyczne są ponadto 
reprezentatywne pod kątem gromadzenia 
wiarygodnych i odpowiednich danych, a 
także odtwarzalne, proporcjonalne, 
możliwe do śledzenia i weryfikowalne.
6. Te audyty energetyczne i systemy 
zarządzania energią opierają się, w miarę 
możliwości, na analizie kosztów cyklu 
użytkowania zamiast na prostych 
okresach spłaty, co ma na celu 
uwzględnienie między innymi 
oszczędności długoterminowych, 
pozostałych wartości inwestycji 
długoterminowych oraz stóp 
dyskontowych.
7. Wszyscy audytorzy energetyczni oraz 
operatorzy systemów zarządzania energią 
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(zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni) są 
certyfikowani lub akredytowani przez 
oficjalny(-e) organ(-y) wyznaczony(-e) lub 
uznany(-e) przez państwo członkowskie 
lub władze regionalne.
8. Wewnętrznym audytorom 
energetycznym i operatorom systemów 
zarządzania energią przyznaje się 
kluczową rolą w kontekście zapewnienia i 
zachowania wewnętrznych kompetencji, 
świadomości, komunikacji i 
zaangażowania w odniesieniu do 
przedsiębiorstw i budynków poddawanych 
audytowi.
9. Przy wyborze i wymiarowaniu 
wszystkich nowych i wymiennych 
urządzeń zużywających energię, procesów 
i innych środków oszczędności energii 
uwzględnia się analizę ekonomiczną i 
techniczną oraz analizę zachowań, a także 
propozycje i plany działań następczych 
oraz weryfikację skutków wdrożenia 
środków. Ponadto bierze się również pod 
uwagę inne możliwe korzyści niezwiązane 
z energią, takie jak wzrost wydajności i 
ograniczenie kosztów konserwacji, a także 
interakcje i synergie techniczne 
wynikające z połączenia środków.
10. Audyty energetyczne charakteryzują 
się „jakością inwestycyjną”, co oznacza, 
że obliczenia opłacalności 
zaproponowanych środków muszą być 
wystarczająco szczegółowe i uzasadnione, 
tak aby potencjalni inwestorzy 
(wewnętrzni i zewnętrzni) oraz organy 
fiskalne i finansowe mogli czerpać na ich 
podstawie informacje o potencjalnych 
oszczędnościach, przepływach pieniężnych 
i wartościach bieżących netto 
zaproponowanych środków i pakietów 
środków oraz o ewentualnym ryzyku
technicznym i finansowym.
11. Audyty energetyczne i systemy 
zarządzania energią oraz przewidziane w 
ich ramach zalecenia opierają się na 
przeglądach statusu przedsiębiorstwa, 
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budynku, zakładu, systemu i procesu w 
porównaniu do obowiązujących systemów 
odniesienia i najlepszych praktyk, a także 
na bieżąco aktualizowanych wykazów 
najlepszych dostępnych technik (np. 
dokumenty referencyjne (BREF) 
wskazujące techniki, które są uznawane 
za BAT w odniesieniu do IPPC), w 
odniesieniu do konkretnych sektorów i 
podsektorów.
12. Obecnie stosowane lub 
zaproponowane środki, które służą 
poprawie charakterystyki energetycznej, w
żaden sposób nie naruszają 
obowiązujących regulacji zdrowotnych i 
dotyczących bezpieczeństwa, odnoszących 
się na przykład do klimatu wewnętrznego 
czy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
podczas ich wdrażania, funkcjonowania i 
eksploatacji, ani innych ograniczeń 
regulacyjnych.
13. Zastosowanie normy EN ISO 50001 
(systemy zarządzania energią) można 
uznać za środek służący spełnieniu 
wymagań określonych w art. 7 niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem że 
zastosowanie tej normy w 
przedsiębiorstwach i budynkach również 
spełnia kryteria określone w ust. 1–12 
niniejszego załącznika[3].
[1] W dyrektywie 2010/31/UE z dnia 19 
maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków częstotliwość 
audytów energetycznych 
przeprowadzanych w budynkach jest 
określona w wymogach dotyczących 
świadectw charakterystyki energetycznej 
budynku; audyty energetyczne są 
niezbędne w celu wydania takiego 
świadectwa.
[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] Zastosowanie normy EN 16247-1 

(audyty energetyczne) również można 
uznać za środek służący spełnieniu 
wymagań określonych w art. 7 niniejszej 
dyrektywy, pod warunkiem że 
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zastosowanie tej normy w 
przedsiębiorstwach i budynkach również 
spełnia kryteria określone w ust. 1–12 
niniejszego załącznika, a także pod 
warunkiem formalnego przyjęcia tej 
normy.

Or. en

Poprawka 1637
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik Vb (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Vb
Minimalne wymogi dotyczące pomiaru i 

weryfikacji oszczędności energii zgodnie z 
art. 6

1. Potencjał w zakresie oszczędności 
energii oblicza się w odniesieniu do 
poszczególnych sektorów.
2. Skutki oszczędności oblicza się w 
odniesieniu do poszczególnych 
zaproponowanych środków w oparciu o 
podejście oddolne, przy rozróżnieniu 
pomiędzy istniejącymi, nowymi i 
planowanymi środkami.
3. Całkowite skutki oszczędności 
wynikających z zastosowania wszystkich 
środków należy zestawić z celem 
krajowym, zgodnie ze stosowaną strukturą 
sektorową.
4. Oszczędności roczne są monitorowane 
w oparciu o dane statystyczne oraz 
porównywane z celem.
5. W przypadku gdy wyniki kontroli 
wskazują na zboczenie z kursu
prowadzącego do osiągnięcia 
wyznaczonego celu, środki należy 
monitorować indywidualnie oraz należy je 
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odpowiednio dostosować.

Or. en


