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Poprawka 1638
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie
zapewniają ich podłączenie do interfejsu 
gwarantującego bezpieczny sposób 
komunikacji z odbiorcą końcowym, który 
umożliwia przekazywanie przez licznik 
wydzielonych danych metrologicznych 
odbiorcy końcowemu lub wyznaczonej 
przez niego stronie trzeciej.

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie
dbają o to, by liczniki te spełniały 
odpowiednie normy europejskie i 
posiadały funkcje charakterystyczne dla 
tego typu liczników.

Or. en

Poprawka 1639
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie
zapewniają ich podłączenie do interfejsu 
gwarantującego bezpieczny sposób
komunikacji z odbiorcą końcowym, który 
umożliwia przekazywanie przez licznik 
wydzielonych danych metrologicznych
odbiorcy końcowemu lub wyznaczonej 
przez niego stronie trzeciej.

W przypadku instalowania inteligentnych
liczników indywidualnych państwa 
członkowskie dbają o to, by liczniki te 
dokonywały dokładnych pomiarów i w
bezpieczny sposób przekazywały dane o 
zużyciu odbiorcy końcowemu lub 
wyznaczonej przez niego stronie trzeciej.
Dane przetwarza się w bezpieczny sposób, 
a prywatność odbiorcy podlega ochronie 
zgodnie z odpowiednim prawodawstwem 
UE w zakresie ochrony danych i 
prywatności.

Or. en
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Poprawka 1640
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie 
zapewniają ich podłączenie do interfejsu 
gwarantującego bezpieczny sposób 
komunikacji z odbiorcą końcowym, który
umożliwia przekazywanie przez licznik 
wydzielonych danych metrologicznych 
odbiorcy końcowemu lub wyznaczonej 
przez niego stronie trzeciej.

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie 
mogą, po uzyskaniu pozytywnych 
wyników analizy opłacalności, zapewnić
ich podłączenie do interfejsu 
gwarantującego bezpieczny sposób 
komunikacji z odbiorcą końcowym, który 
umożliwia przekazywanie przez licznik 
wydzielonych danych metrologicznych 
odbiorcy końcowemu lub wyznaczonej 
przez niego stronie trzeciej, zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych.

Or. ro

Poprawka 1641
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie 
zapewniają ich podłączenie do interfejsu 
gwarantującego bezpieczny sposób 
komunikacji z odbiorcą końcowym, który 
umożliwia przekazywanie przez licznik 
wydzielonych danych metrologicznych 
odbiorcy końcowemu lub wyznaczonej 
przez niego stronie trzeciej.

W przypadku instalowania inteligentnych
liczników indywidualnych państwa 
członkowskie zapewniają ich podłączenie 
do interfejsu gwarantującego bezpieczny 
sposób komunikacji z odbiorcą końcowym, 
który umożliwia przekazywanie przez 
licznik wydzielonych danych 
metrologicznych odbiorcy końcowemu lub 
wyznaczonej przez niego stronie trzeciej.

Or. en
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Poprawka 1642
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie 
zapewniają ich podłączenie do interfejsu 
gwarantującego bezpieczny sposób 
komunikacji z odbiorcą końcowym, który 
umożliwia przekazywanie przez licznik 
wydzielonych danych metrologicznych 
odbiorcy końcowemu lub wyznaczonej 
przez niego stronie trzeciej.

W przypadku instalowania liczników 
indywidualnych państwa członkowskie 
zapewniają ich podłączenie do interfejsu, 
takiego jak indywidualne konto na stronie 
internetowej, gwarantującego bezpieczny 
sposób komunikacji z odbiorcą końcowym, 
który umożliwia przekazywanie przez 
licznik wydzielonych danych 
metrologicznych odbiorcy końcowemu lub 
wyznaczonej przez niego stronie trzeciej.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna wchodzić w konflikt z polityką państw członkowskich w zakresie 
zdalnych domowych wyświetlaczy, gdyż mogłoby to być skomplikowane i kosztowne z 
technicznego punktu widzenia (w porównaniu, w pewnych przypadkach, z publikowaniem 
danych na stronie internetowej lub za pośrednictwem smartfonów).

Poprawka 1643
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 
końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii i 
wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach. Informacje te 
wskazują co najmniej bieżące tempo 
zużycia (np. w kWh, kJ, m3) i związane z 
nim koszty oraz przekazywane są w 
formacie, który sprzyja podejmowaniu 

skreślony
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działań na rzecz efektywności 
energetycznej przez użytkownika.

Or. en

Poprawka 1644
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 
końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii i 
wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach. Informacje te 
wskazują co najmniej bieżące tempo 
zużycia (np. w kWh, kJ, m3) i związane z 
nim koszty oraz przekazywane są w 
formacie, który sprzyja podejmowaniu 
działań na rzecz efektywności 
energetycznej przez użytkownika.

Interfejs licznika umożliwia podłączenie 
domowego wyświetlacza, który dostarcza
informacji umożliwiających odbiorcom 
końcowym lepszą kontrolę i zmniejszenie
zużycia energii. Te informacje mogą być 
wykorzystane do celów ewentualnych 
dalszych analiz i porad przez stronę 
trzecią wyznaczona przez odbiorcę 
końcowego przy zachowaniu jego 
prywatności. Informacje te wskazują co 
najmniej bieżące tempo zużycia (np. w 
kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty.

Or. en

Poprawka 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 
końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii i 
wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach. Informacje te wskazują 
co najmniej bieżące tempo zużycia (np. w 
kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty oraz 

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 
końcowym za pośrednictwem 
wyświetlacza inteligentnego licznika lub 
za pośrednictwem internetu, aby 
umożliwić im lepsze kontrolowanie
rzeczywistego poziomu zużycia energii i 
wykorzystanie ich w ewentualnych 
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przekazywane są w formacie, który sprzyja 
podejmowaniu działań na rzecz 
efektywności energetycznej przez 
użytkownika.

dalszych analizach. Informacje te wskazują 
co najmniej bieżące tempo zużycia (np. w 
kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty oraz 
przekazywane są w formacie, który sprzyja 
podejmowaniu działań na rzecz 
efektywności energetycznej przez 
użytkownika.

Or. en

Poprawka 1646
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 
końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii 
i wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach. Informacje te wskazują 
co najmniej bieżące tempo zużycia (np. 
w kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty 
oraz przekazywane są w formacie, który 
sprzyja podejmowaniu działań na rzecz 
efektywności energetycznej przez 
użytkownika.

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 
końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii 
i wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach. Informacje te wskazują 
co najmniej bieżące tempo zużycia (np. 
w kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty, 
o ile dane te są dostępne, oraz 
przekazywane są w formacie, który sprzyja 
podejmowaniu działań na rzecz 
efektywności energetycznej przez 
odbiorcę.

Or. de

Poprawka 1647
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 

Interfejs zapewnia przekazywanie 
wydzielonych informacji odbiorcom 



PE476.055v01-00 8/90 AM\884267PL.doc

PL

końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii i 
wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach. Informacje te wskazują 
co najmniej bieżące tempo zużycia (np. w 
kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty oraz 
przekazywane są w formacie, który sprzyja 
podejmowaniu działań na rzecz 
efektywności energetycznej przez 
użytkownika.

końcowym, aby umożliwić im lepsze 
kontrolowanie poziomu zużycia energii i 
wykorzystanie ich w ewentualnych 
dalszych analizach, oraz umożliwia 
zastosowanie elastycznych taryf 
strefowych w odpowiedzi na 
zapotrzebowanie. Informacje te wskazują 
co najmniej bieżące tempo zużycia (np. w 
kWh, kJ, m3) i związane z nim koszty oraz 
przekazywane są w formacie, który sprzyja 
podejmowaniu działań na rzecz 
efektywności energetycznej przez 
użytkownika.

Or. en

Poprawka 1648
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Infrastruktura systemu inteligentnych 
pomiarów obejmuje interfejs do 
dwukierunkowej komunikacji do celów 
świadczenia usług w zakresie 
efektywności energetycznej i zarządzania 
po stronie popytu, takich jak programy 
automatyki domowej oraz reagowania na 
popyt umożliwiające odbiorcy końcowemu 
reagowanie na punktowe zmiany cen i 
dostosowanie zużycia energii. Państwa 
członkowskie wymagają, by te interfejsy 
były interoperacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Instalacja inteligentnych liczników to dobra sposobność do zaoferowania zaawansowanych 
usług energetycznych: można by udostępniać stronom trzecim dane o zużyciu i produkcji 
energii, aby mogły świadczyć usługi w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania po 
stronie popytu. Mowa tu m.in. o programach reagowania na popyt zachęcających odbiorcę 
do reagowania na punktowe zmiany cenowe i do zmiany zachowań w zakresie zużycia energii 
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na rzecz bardziej efektywnych i zrównoważonych wzorców zachowań w kwestii zużycia 
energii.

Poprawka 1649
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny zapewnia 
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

skreślony

Or. en

Poprawka 1650
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny zapewnia
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

Państwa członkowskie zapewniają
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

Or. en

Uzasadnienie

Zadanie to nie musi należeć do krajowego organu regulacyjnego.
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Poprawka 1651
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny zapewnia
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

Krajowy organ regulacyjny może zapewnić
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

Or. ro

Poprawka 1652
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny zapewnia 
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

Krajowy organ regulacyjny zapewnia 
przekazywanie przez interfejs również 
danych publicznych, które umożliwiają 
odbiorcom końcowym sprawdzenie i 
korzystanie w przypadku energii 
elektrycznej z odpowiednich taryf 
strefowych z zastosowaniem wyceny w 
czasie rzeczywistym, wyceny w godzinach 
szczytu oraz rabatów w godzinach szczytu.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna wchodzić w konflikt z polityką państw członkowskich w zakresie 
zdalnych domowych wyświetlaczy, gdyż mogłoby to być skomplikowane i kosztowne z 
technicznego punktu widzenia (w porównaniu, w pewnych przypadkach, z publikowaniem 
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danych na stronie internetowej lub za pośrednictwem smartfonów).

Poprawka 1653
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie uwzględniają 
konieczność udostępnienia w razie 
potrzeby interfejsów dla odbiorców 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 1654
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywane przed interfejs wydzielone 
dane oferują użytkownikom końcowym 
możliwość sprawdzenia poziomu zużycia 
w przeszłości (w walucie lokalnej oraz w 
kWh, kJ lub m3):

skreślony

a) w ciągu ostatnich siedmiu dni, dzień po 
dniu;
b) w ostatnim pełnym tygodniu;
c) w ostatnim pełnym miesiącu;
d) w odpowiednim pełnym miesiącu 
ubiegłego roku;
e) w ostatnim pełnym roku.

Or. en
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Poprawka 1655
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywane przed interfejs wydzielone 
dane oferują użytkownikom końcowym 
możliwość sprawdzenia poziomu zużycia 
w przeszłości (w walucie lokalnej oraz w 
kWh, kJ lub m3):

Przekazywane przed interfejs wydzielone 
dane oferują użytkownikom końcowym 
możliwość sprawdzenia poziomu zużycia 
w przeszłości w następujących 
przedziałach czasowych:

Or. en

Uzasadnienie

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Poprawka 1656
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywane przed interfejs wydzielone 
dane oferują użytkownikom końcowym 
możliwość sprawdzenia poziomu zużycia 
w przeszłości (w walucie lokalnej oraz w 
kWh, kJ lub m3):

Przekazywane w bezpieczny sposób przez
dwukierunkowy interfejs wydzielone dane
o zużyciu oferują użytkownikom 
końcowym możliwość sprawdzenia 
poziomu zużycia w przeszłości (w walucie 
lokalnej oraz w kWh, kJ lub m3):

Or. en
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Poprawka 1657
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywane przed interfejs wydzielone 
dane oferują użytkownikom końcowym 
możliwość sprawdzenia poziomu zużycia 
w przeszłości (w walucie lokalnej oraz w 
kWh, kJ lub m3):

Przekazywane przez interfejs, taki jak 
indywidualne konto na stronie 
internetowej, wydzielone dane oferują 
użytkownikom końcowym możliwość 
sprawdzenia poziomu zużycia w 
przeszłości w szeregu przedziałów 
czasowych (w walucie lokalnej oraz w 
kWh, kJ lub m3) takich jak:

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna wchodzić w konflikt z polityką państw członkowskich w zakresie 
zdalnych domowych wyświetlaczy, gdyż mogłoby to być skomplikowane i kosztowne z 
technicznego punktu widzenia (w porównaniu, w pewnych przypadkach, z publikowaniem 
danych na stronie internetowej lub za pośrednictwem smartfonów).

Poprawka 1658
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty –litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu ostatnich siedmiu dni, dzień po 
dniu;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do określania własnych wymogów w zakresie 
informowania odpowiednio do ich potrzeb ekonomicznych.
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Poprawka 1659
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu ostatnich siedmiu dni, dzień po 
dniu;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Poprawka 1660
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ostatnim pełnym tygodniu; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do określania własnych wymogów w zakresie 
informowania odpowiednio do ich potrzeb ekonomicznych.

Poprawka 1661
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ostatnim pełnym miesiącu; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do określania własnych wymogów w zakresie 
informowania odpowiednio do ich potrzeb ekonomicznych.

Poprawka 1662
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) w odpowiednim pełnym miesiącu 
ubiegłego roku;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do określania własnych wymogów w zakresie 
informowania odpowiednio do ich potrzeb ekonomicznych.

Poprawka 1663
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit czwarty – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) w ostatnim pełnym roku. skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć prawo do określania własnych wymogów w zakresie 
informowania odpowiednio do ich potrzeb ekonomicznych.

Poprawka 1664
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zachowania spójności 
z rachunkami otrzymywanymi przez 
gospodarstwa domowe okresy danych 
historycznych odpowiadają okresom 
rozliczeń.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Całkowita spójność jest niemożliwa już z technicznego punktu widzenia, ponieważ odnośne 
informacje są opracowywane z użyciem różnych systemów informatycznych, co z uwagi na 
prawne aspekty ochrony danych i techniczne względy bezpieczeństwa nie powinno ulec 
zmianie. Poza tym okresy rozliczeń, w zależności od daty zajęcia przez odbiorcę danego 
lokalu, mogą różnić się od okresów danych historycznych.

Poprawka 1665
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zachowania spójności z 
rachunkami otrzymywanymi przez 
gospodarstwa domowe okresy danych 
historycznych odpowiadają okresom 
rozliczeń.

skreślony

Or. en
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Poprawka 1666
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zachowania spójności z 
rachunkami otrzymywanymi przez 
gospodarstwa domowe okresy danych 
historycznych odpowiadają okresom 
rozliczeń.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

O ile odbiorcy mogą z zadowoleniem przyjąć możliwość lepszego uświadomienia sobie 
swojego zużycia poprzez system inteligentnych pomiarów, o tyle potrzeba ta nie dotyczy 
rozliczeń. Odbiorcy wolą uiszczanie równych kwot cząstkowych z końcowym wyrównaniem 
rocznym. Zużycie gazu bardzo znacznie różni się latem i zimą. Zastosowanie okresów 
rozliczeń opartych na krótkookresowym zużyciu (np. miesięcznym lub dwumiesięcznym) 
pociągnie za sobą bardzo duże różnice w kwotach płatności, co szczególnie zaszkodzi 
odbiorcom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji.

Poprawka 1667
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w dowolnym dniu, 
tygodniu, miesiącu, roku od czasu 
wprowadzenia inteligentnych pomiarów) 
oraz inne użyteczne informacje 
umożliwiające odbiorcy większą 
samokontrolę (np. zmiany 
indywidualnego zużycia przedstawione w 
formie graficznej; informacje z zakresu 
analizy porównawczej, skumulowane 

skreślony



PE476.055v01-00 18/90 AM\884267PL.doc

PL

zużycie/oszczędności/wydatki od czasu 
zawarcia umowy, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnym zużyciu i 
związane z tym oszczędności CO2 itd.) są 
łatwo dostępne bezpośrednio przez 
interfejs lub za pośrednictwem Internetu.

Or. en

Poprawka 1668
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w dowolnym dniu, 
tygodniu, miesiącu, roku od czasu 
wprowadzenia inteligentnych pomiarów)
oraz inne użyteczne informacje 
umożliwiające odbiorcy większą 
samokontrolę (np. zmiany 
indywidualnego zużycia przedstawione w 
formie graficznej; informacje z zakresu 
analizy porównawczej, skumulowane 
zużycie/oszczędności/wydatki od czasu 
zawarcia umowy, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnym zużyciu i 
związane z tym oszczędności CO2 itd.) są 
łatwo dostępne bezpośrednio przez 
interfejs lub za pośrednictwem Internetu.

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w ujęciu dziennym, 
tygodniowym lub miesięcznym za 
maksymalny okres ostatnich 13 miesięcy
od czasu wprowadzenia inteligentnych 
pomiarów) są łatwo dostępne bezpośrednio 
przez interfejs lub za pośrednictwem 
Internetu.

Or. en

Poprawka 1669
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit szósty
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w dowolnym dniu, 
tygodniu, miesiącu, roku od czasu 
wprowadzenia inteligentnych pomiarów) 
oraz inne użyteczne informacje 
umożliwiające odbiorcy większą 
samokontrolę (np. zmiany indywidualnego 
zużycia przedstawione w formie 
graficznej; informacje z zakresu analizy 
porównawczej, skumulowane
zużycie/oszczędności/wydatki od czasu 
zawarcia umowy, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnym zużyciu i 
związane z tym oszczędności CO2 itd.) są 
łatwo dostępne bezpośrednio przez 
interfejs lub za pośrednictwem Internetu.

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w dowolnym dniu, 
tygodniu, miesiącu, roku od czasu 
wprowadzenia inteligentnych pomiarów) 
oraz inne użyteczne informacje 
umożliwiające odbiorcy większą 
samokontrolę (np. zmiany indywidualnego 
zużycia przedstawione w formie 
graficznej; informacje z zakresu analizy 
porównawczej, skumulowane 
zużycie/oszczędności/wydatki od czasu 
zawarcia umowy, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnym zużyciu i 
związane z tym oszczędności CO2 itd.) są 
łatwo dostępne bezpośrednio na domowym 
wyświetlaczu i przynajmniej pod jeszcze 
jedną postacią bezpośredniej informacji 
zwrotnej.

Or. en

Poprawka 1670
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.1 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w dowolnym dniu, 
tygodniu, miesiącu, roku od czasu 
wprowadzenia inteligentnych pomiarów) 
oraz inne użyteczne informacje 
umożliwiające odbiorcy większą 
samokontrolę (np. zmiany indywidualnego 
zużycia przedstawione w formie 
graficznej; informacje z zakresu analizy 
porównawczej, skumulowane
zużycie/oszczędności/wydatki od czasu 
zawarcia umowy, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnym zużyciu i 
związane z tym oszczędności CO2 itd.) są 

Dodatkowe informacje dotyczące poziomu 
zużycia w przeszłości (w dowolnym dniu, 
tygodniu, miesiącu, roku od czasu 
wprowadzenia inteligentnych pomiarów) 
oraz inne użyteczne informacje 
umożliwiające odbiorcy większą 
samokontrolę (np. zmiany indywidualnego 
zużycia przedstawione w formie 
graficznej; informacje z zakresu analizy 
porównawczej, skumulowane 
zużycie/oszczędności/wydatki od czasu 
zawarcia umowy, udział energii ze źródeł 
odnawialnych w indywidualnym zużyciu i 
związane z tym oszczędności CO2 itd.) są 
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łatwo dostępne bezpośrednio przez 
interfejs lub za pośrednictwem Internetu.

łatwo dostępne bezpośrednio przez 
interfejs lub za pośrednictwem Internetu z 
uwzględnieniem przepisów i norm z 
zakresu ochrony danych osobowych.

Or. ro

Poprawka 1671
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podzielniki kosztów ciepła muszą być 
wyposażone w czytelne wyświetlacze 
umożliwiające odbiorcy końcowemu 
sprawdzenie bieżącego tempa zużycia oraz 
poziomów zużycia w przeszłości.
Wyświetlane przez podzielniki kosztów 
ciepła okresy danych historycznych muszą 
odpowiadać okresom rozliczeniowym.

Podzielniki kosztów ciepła muszą być 
wyposażone w czytelne wyświetlacze 
umożliwiające odbiorcy końcowemu 
sprawdzenie bieżącego tempa zużycia oraz 
poziomów zużycia w przeszłości
przedstawionych w jasny i zrozumiały 
sposób. Wyświetlane przez podzielniki 
kosztów ciepła okresy danych 
historycznych muszą odpowiadać okresom 
rozliczeniowym.

Or. en

Poprawka 1672
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 1 – punkt 1.2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podzielniki kosztów ciepła muszą być 
wyposażone w czytelne wyświetlacze 
umożliwiające odbiorcy końcowemu 
sprawdzenie bieżącego tempa zużycia oraz 
poziomów zużycia w przeszłości.
Wyświetlane przez podzielniki kosztów 
ciepła okresy danych historycznych muszą 
odpowiadać okresom rozliczeniowym.

W miarę możliwości podzielniki kosztów 
ciepła muszą być wyposażone w czytelne 
wyświetlacze umożliwiające odbiorcy 
końcowemu sprawdzenie bieżącego tempa 
zużycia oraz poziomów zużycia w 
przeszłości. Wyświetlane przez podzielniki 
kosztów ciepła okresy danych 
historycznych muszą odpowiadać okresom 
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rozliczeniowym.

Or. en

Poprawka 1673
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Częstotliwość rozliczeń na podstawie 
rzeczywistego zużycia

2.1 Częstotliwość rozliczeń i powiadomień 
na podstawie rzeczywistego zużycia

Or. de

Poprawka 1674
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Częstotliwość rozliczeń na podstawie 
rzeczywistego zużycia

2.1 Częstotliwość informowania 
odbiorców

Or. en

Poprawka 1675
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Częstotliwość rozliczeń na podstawie 
rzeczywistego zużycia

2.1 Częstotliwość informowania 
odbiorców o rzeczywistym zużyciu i 
kosztach
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Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie inteligentnych liczników powinno nastąpić wówczas, gdy zostaną spełnione 
wszystkie warunki (prawne, techniczne i ekonomiczne). Krótkookresowe informowanie o 
rozliczeniu – zwłaszcza na papierze – znacząco podniesie koszty i ostatecznie pochłonie 
więcej, niż wyniosłyby oszczędności uzyskane dzięki tej usłudze. Oszczędności nie da się 
uzyskać dzięki systemowi rozliczeń. Comiesięczne rozliczenie na papierze będzie drogie, 
kosztowne dla odbiorcy i nieprzyjazne środowisku. Ponadto dodatkowe koszty musi pokryć 
odbiorca.

Poprawka 1676
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Częstotliwość rozliczeń na podstawie 
rzeczywistego zużycia

2.1 Częstotliwość informowania o 
rzeczywistym zużyciu

Or. en

Uzasadnienie

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additionalcosts must be 
covered by the customer.In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information.Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration.The Directives 
2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Poprawka 1677
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Częstotliwość rozliczeń na podstawie 
rzeczywistego zużycia

2.1 Częstotliwość informowania o 
rzeczywistym zużyciu

Or. en

Uzasadnienie

Sprostanie comiesięcznym rozliczeniom może okazać się trudne dla gospodarstw 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy niepewność ich sytuacji w kwestii 
dostaw energii. Ponadto taki krok należy do prerogatyw państw członkowskich w ramach 
polityki społecznej i gospodarczej. Art. 8 powinien być w pełni zgodny z dyrektywami 
2009/72/WE i 2009/73/WE.

Poprawka 1678
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1 Częstotliwość rozliczeń na podstawie 
rzeczywistego zużycia

2.1 Częstotliwość informowania o
rozliczeniach na podstawie rzeczywistego 
zużycia

Or. en

Poprawka 1679
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu 
dokonuje się z następującą
częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu 
dokonuje się z dostateczną częstotliwością, 
by mogli oni dostosowywać swoje zużycie i 
uczestniczyć w rynku wedle ich życzenia, 
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zgodnie z tym, o czym mowa w ust. 1 lit. i) 
załącznika I do dyrektywy 2009/72/WE w 
odniesieniu do energii elektrycznej i – do 
dyrektywy 2009/73/WE w odniesieniu do 
gazu.

Or. en

Poprawka 1680
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu
dokonuje się z następującą 
częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, jeżeli jest to 
technicznie możliwe, ekonomicznie 
uzasadnione i współmierne do 
potencjalnych oszczędności energii, 
państwa członkowskie dbają o to, by 
odbiorcy, którzy nie posiadają 
inteligentnych liczników energii 
elektrycznej lub gazu, byli w stanie 
regularnie odczytywać wskazania licznika, 
co ma zapewniać dokonywanie rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu.

Or. en

Poprawka 1681
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu
dokonuje się z następującą częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, informacji 
opartych na rzeczywistym zużyciu i 
kosztach dostarcza się z następującą 
częstotliwością:
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Or. en

Poprawka 1682
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu
dokonuje się z następującą częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, informacje 
oparte na rzeczywistym zużyciu ustalane 
są z następującą częstotliwością:

Or. en

Uzasadnienie

Sprostanie comiesięcznym rozliczeniom może okazać się trudne dla gospodarstw 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy niepewność ich sytuacji w kwestii 
dostaw energii. Ponadto taki krok należy do prerogatyw państw członkowskich w ramach 
polityki społecznej i gospodarczej. Art. 8 powinien być w pełni zgodny z dyrektywami 
2009/72/WE i 2009/73/WE.

Poprawka 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu 
dokonuje się z następującą częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii,
powiadomienie dotyczące rozliczenia 
sporządza się w oparciu o rzeczywiste 
zużycie z następującą częstotliwością:

Or. de

Poprawka 1684
Hannes Swoboda
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu 
dokonuje się z następującą częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii,
powiadomienie sporządza się w oparciu 
o rzeczywiste zużycie z następującą 
częstotliwością:

Or. de

Poprawka 1685
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu 
dokonuje się z następującą częstotliwością:

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, o ile istnieją 
odpowiednie rozwiązania techniczne,
rozliczeń opartych na rzeczywistym 
zużyciu dokonuje się z następującą 
częstotliwością:

Or. de

Poprawka 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, rozliczeń 
opartych na rzeczywistym zużyciu 

Aby umożliwić końcowym odbiorcom 
regulowanie zużycia energii, informacje 
na temat rozliczeń opartych na 
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dokonuje się z następującą częstotliwością: rzeczywistym zużyciu ustala się z 
następującą częstotliwością:

Or. en

Poprawka 1687
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc;

skreślona

Or. en

Poprawka 1688
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość decydowania o częstotliwości rozliczeń ze 
względu na to, że wymóg częstszych rozliczeń miałby istotne skutki dla odbiorców.

Poprawka 1689
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc;

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc. Za zgodą odbiorcy końcowego 
można odstąpić od tej częstotliwości 
i ustalić rozliczenia kwartalne, półroczne 
lub roczne. W takiej sytuacji należy co 
miesiąc informować odbiorcę końcowego 
o średnim miesięcznym zużyciu, które 
będzie się składać na szacowane zużycie 
roczne.

Or. de

Poprawka 1690
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc;

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc, o ile nie ustalono inaczej 
z odbiorcą;

Or. de

Poprawka 1691
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc;

a) zużycie energii elektrycznej - co 
miesiąc, jeżeli jest to technicznie 
uzasadnione i wykonalne;

Or. en
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Poprawka 1692
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

skreślona

Or. en

Poprawka 1693
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

skreślona

Or. en

Poprawka 1694
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące, o ile gaz nie jest 
używany do celów indywidualnego 
ogrzewania. W tym ostatnim przypadku 
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miesiąc; możliwe są indywidualne ustalenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wielu odbiorców nie mogłoby sobie pozwolić na ogrzewanie w zimie, gdyby nie oszczędzało 
już w lecie w oparciu o rozliczenie kosztów ogrzewania. Ważniejsza od dokładnego 
miesięcznego czy dwumiesięcznego rozliczenia kosztów ogrzewania jest informacja 
o aktualnym stanie zużycia. Odbiorcy muszą mieć zawsze prawo wyboru. UE powinna nadal 
wychodzić z założenia, że należy umożliwić odbiorcy podejmowanie świadomych decyzji.

Poprawka 1695
Bernd Lange

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc; Za zgodą odbiorcy końcowego 
można odstąpić od tej częstotliwości 
i ustalić rozliczenia kwartalne, półroczne 
lub roczne. W takiej sytuacji należy co 
miesiąc informować odbiorcę końcowego 
o średnim miesięcznym zużyciu, które 
będzie się składać na szacowane zużycie 
roczne.

Or. de

Poprawka 1696
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
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raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

raz na dwa miesiące; w przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania informacji przeznaczonych dla 
odbiorcy dostarcza się co miesiąc, jeżeli 
jest to technicznie uzasadnione i 
wykonalne;

Or. en

Poprawka 1697
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące; w przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania informacji dostarcza się co 
miesiąc;

Or. en

Uzasadnienie

Sprostanie comiesięcznym rozliczeniom może okazać się trudne dla gospodarstw 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy niepewność ich sytuacji w kwestii 
dostaw energii. Ponadto taki krok należy do prerogatyw państw członkowskich w ramach 
polityki społecznej i gospodarczej. Art. 8 powinien być w pełni zgodny z dyrektywami 
2009/72/WE i 2009/73/WE.

Poprawka 1698
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
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ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

ogrzewania powiadomienie następuje co 
miesiąc;

Or. de

Poprawka 1699
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące. W przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania rozliczenie ma miejsce co 
miesiąc;

b) zużycie gazu ziemnego – co najmniej 
raz na dwa miesiące; w przypadku 
używania gazu do celów indywidualnego 
ogrzewania informacji dostarcza się co 
miesiąc;

Or. en

Poprawka 1700
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

skreślona

Or. en

Poprawka 1701
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)



AM\884267PL.doc 33/90 PE476.055v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

skreślona

Or. en

Poprawka 1702
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania 
z chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia oraz jeżeli 
zainstalowano indywidualne liczniki
w sezonie grzewczym i podczas 
korzystania z chłodzenia rozliczenia 
dokonuje się na podstawie aktualnego 
stanu zużycia co miesiąc, jeżeli życzy sobie 
tego odbiorca końcowy. Jeżeli rozliczenie 
opiera się na udziale w kosztach 
ogrzewania, co najmniej raz w roku 
należy wyliczyć równe miesięczne kwoty 
rachunku.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma doprowadzić do sytuacji, w której odbiorcy otrzymują informacje co miesiąc, 
jednak dokonują regularnych stałych płatności, aby uniknąć wysokich rachunków 
w miesiącach zimowych. 

Poprawka 1703
Konrad Szymański
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia, w przypadku gdy 
zainstalowane są indywidualne liczniki, 
rozliczenia opartego na rzeczywistym 
zużyciu w sezonie grzewczym i podczas 
korzystania z chłodzenia dokonuje się co 
miesiąc na wniosek odbiorcy końcowego; 
jeżeli rozliczenie opiera się na podziale 
kosztów ogrzewania, wyrównania 
comiesięcznych rachunków opiewających 
na jednolitą kwotę dokonuje się co 
najmniej raz do roku.

Or. en

Poprawka 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia, w przypadku gdy 
zainstalowane są indywidualne liczniki, 
rozliczenia opartego na rzeczywistym 
zużyciu w sezonie grzewczym i podczas 
korzystania z chłodzenia dokonuje się co 
miesiąc na wniosek odbiorcy końcowego; 
jeżeli rozliczenie opiera się na podziale 
kosztów ogrzewania, wyrównania 
comiesięcznych rachunków opiewających 
na jednolitą kwotę dokonuje się co 
najmniej raz do roku.

Or. en

Uzasadnienie

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
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using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Poprawka 1705
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania 
z chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania 
z chłodzenia rozliczenia można 
dokonywać co miesiąc, o ile nie ustalono 
inaczej z odbiorcą. Informacje na temat 
stanu zużycia należy natomiast 
przekazywać co miesiąc.

Or. de

Uzasadnienie

Ogólnie potrzeba więcej elastyczności, aby spełnić życzenia i zaspokoić potrzeby 
konsumentów oraz zaoszczędzić im zbędnych kosztów, które według wstępnych szacunków 
przy dokładnym miesięcznym rozliczeniu kosztów ogrzewania domu wielorodzinnego mogą 
wynieść nawet do 60 euro rocznie.  

Poprawka 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia, w przypadku gdy 
zainstalowane są indywidualne liczniki, 
rozliczenia opartego na rzeczywistym 
zużyciu w sezonie grzewczym i podczas 
korzystania z chłodzenia dokonuje się co 
miesiąc, chyba że odbiorca końcowy 
zażyczy sobie inaczej.

Or. en

Poprawka 1707
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania 
z chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania 
z chłodzenia powiadomienie sporządza się 
co miesiąc, o ile jest to technicznie 
wykonalne i stosowne;

Or. de

Poprawka 1708
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia informacji przeznaczonych dla 
odbiorcy dostarcza się co miesiąc, jeżeli 
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jest to technicznie uzasadnione i 
wykonalne;

Or. en

Poprawka 1709
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia informacji dostarcza się co 
miesiąc;

Or. en

Uzasadnienie

Sprostanie comiesięcznym rozliczeniom może okazać się trudne dla gospodarstw 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy niepewność ich sytuacji w kwestii 
dostaw energii. Ponadto taki krok należy do prerogatyw państw członkowskich w ramach 
polityki społecznej i gospodarczej. Art. 8 powinien być w pełni zgodny z dyrektywami 
2009/72/WE i 2009/73/WE.

Poprawka 1710
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia informacji dostarcza się co 
miesiąc;

Or. en



PE476.055v01-00 38/90 AM\884267PL.doc

PL

Poprawka 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przy korzystaniu z systemu centralnego 
ogrzewania i chłodzenia w sezonie 
grzewczym i podczas korzystania z 
chłodzenia rozliczenia dokonuje się co 
miesiąc;

c) przy korzystaniu z lokalnego lub innego
systemu centralnego ogrzewania i 
chłodzenia w sezonie grzewczym i podczas 
korzystania z chłodzenia rozliczenia 
dokonuje się co miesiąc;

Or. en

Poprawka 1712
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

skreślona

Or. en

Poprawka 1713
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

skreślona

Or. en
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Poprawka 1714
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) o zużyciu ciepłej wody użytkowej
informuje się co najmniej raz na dwa 
miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

Sprostanie comiesięcznym rozliczeniom może okazać się trudne dla gospodarstw 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy niepewność ich sytuacji w kwestii 
dostaw energii. Ponadto taki krok należy do prerogatyw państw członkowskich w ramach 
polityki społecznej i gospodarczej. Art. 8 powinien być w pełni zgodny z dyrektywami 
2009/72/WE i 2009/73/WE.

Poprawka 1715
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) zużycie ciepłej wody użytkowej – co 
najmniej raz na dwa miesiące.

Or. en

Poprawka 1716
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące lub, 
jeśli jest ona dostarczana w ramach tego 
samego systemu centralnego, z taką samą 
częstotliwością, jaką określono w lit. c).

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli ciepła woda jest dostarczana w ramach tego samego systemu centralnego ogrzewania, 
częstotliwość wystawiania rachunków powinna być taka sama, aby uniknąć dodatkowych 
kosztów. 

Poprawka 1717
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) informacji o zużyciu ciepłej wody 
użytkowej przeznaczonych dla odbiorcy 
dostarcza się co najmniej raz na dwa 
miesiące, jeżeli jest to technicznie 
uzasadnione i wykonalne.

Or. en

Poprawka 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące lub, 
jeżeli jest ona dostarczana przez ten sam 
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system centralny, z taką samą 
częstotliwością, jaką przewidziano w lit. 
c).

Or. en

Poprawka 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące lub,
jeżeli jest ona dostarczana przez ten sam 
system centralny, z taką samą 
częstotliwością, jaką przewidziano w lit. 
c).

Or. en

Uzasadnienie

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Poprawka 1720
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące lub, 
jeżeli jest ona dostarczana przez ten sam 
system centralny, z taką samą 
częstotliwością, jaką przewidziano w lit. 
c).

Or. en

Poprawka 1721
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit pierwszy – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące.

d) zużycie ciepłej wody użytkowej rozlicza 
się co najmniej raz na dwa miesiące, o ile 
jest to technicznie wykonalne i stosowne.

Or. de

Poprawka 1722
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do rozliczenia opartego na pomiarach 
zużycia ciepła przy użyciu podzielników 
kosztów ciepła dołącza się wyjaśnienie 
danych liczbowych wskazywanych przez 
wyświetlacze podzielników, z 
uwzględnieniem domyślnych właściwości 
tych podzielników (EN 834)44.

Do informacji opartych na pomiarach 
zużycia ciepła przy użyciu podzielników 
kosztów ciepła dołącza się wyjaśnienie 
danych liczbowych wskazywanych przez 
wyświetlacze podzielników, z 
uwzględnieniem domyślnych właściwości 
tych podzielników (EN 834)44.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprostanie comiesięcznym rozliczeniom może okazać się trudne dla gospodarstw 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, co zwiększy niepewność ich sytuacji w kwestii 
dostaw energii. Ponadto taki krok należy do prerogatyw państw członkowskich w ramach 
polityki społecznej i gospodarczej. Art. 8 powinien być w pełni zgodny z dyrektywami 
2009/72/WE i 2009/73/WE.

Poprawka 1723
Vladimir Urutchev

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do rozliczenia opartego na pomiarach 
zużycia ciepła przy użyciu podzielników 
kosztów ciepła dołącza się wyjaśnienie 
danych liczbowych wskazywanych przez 
wyświetlacze podzielników, z 
uwzględnieniem domyślnych właściwości 
tych podzielników (EN 834)44.

Do informacji o rozliczeniu opartych na 
pomiarach zużycia ciepła przy użyciu 
podzielników kosztów ciepła dołącza się 
wyjaśnienie danych liczbowych 
wskazywanych przez wyświetlacze 
podzielników, z uwzględnieniem 
domyślnych właściwości tych 
podzielników (EN 834)44.

Or. en

Poprawka 1724
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie odbiorcom końcowym wraz 
z rachunkami, umowami, transakcjami 
lub pokwitowaniami ze stacji dystrybucji, 
albo w ich ramach, następujących
informacji sformułowanych w jasny i 
zrozumiały sposób:

Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie odbiorcom końcowym
niezbędnych i istotnych informacji 
sformułowanych w jasny i zrozumiały 
sposób zgodnie z wymogami dyrektywy 
2009/72/WE w przypadku energii 
elektrycznej oraz wymogami dyrektywy 
2009/72/WE w przypadku gazu. Takie 
informacje można przedstawiać w różnych 
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formach i z różną częstotliwością w jasny i 
zwięzły sposób, z uwzględnieniem potrzeby 
ograniczenia nadmiernej ilości informacji 
udzielanych odbiorcom.

Or. en

Poprawka 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie odbiorcom końcowym wraz 
z rachunkami, umowami, transakcjami lub 
pokwitowaniami ze stacji dystrybucji, albo 
w ich ramach, następujących informacji 
sformułowanych w jasny i zrozumiały 
sposób:

Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie odbiorcom końcowym wraz 
z rachunkami, umowami, transakcjami lub 
pokwitowaniami albo w ich ramach, 
następujących informacji sformułowanych 
w jasny i zrozumiały sposób:

Or. ro

Poprawka 1726
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie odbiorcom końcowym wraz 
z rachunkami, umowami, transakcjami lub 
pokwitowaniami ze stacji dystrybucji, albo 
w ich ramach, następujących informacji 
sformułowanych w jasny i zrozumiały 
sposób:

Państwa członkowskie zapewniają 
udostępnienie odbiorcom końcowym wraz 
z rachunkami, umowami, transakcjami lub 
pokwitowaniami ze stacji dystrybucji, albo 
w ich ramach, przynajmniej raz w roku
następujących informacji sformułowanych 
w jasny i zrozumiały sposób:

Or. de
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Uzasadnienie

Nie zawsze uzasadnione i opłacalne jest przekazywanie odbiorcy wszystkich informacji co 
miesiąc.  W wielu przypadkach wystarczą roczne odstępy czasu.

Poprawka 1727
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) rzeczywiste ceny bieżące i rzeczywiste 
zużycie energii;

skreślona

Or. en

Poprawka 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) wszystkie części składowe tworzące 
(końcową) fakturowaną cenę wraz ze
szczegółowym opisem każdej części 
składowej;

Or. ro

Poprawka 1729
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) porównanie bieżącego zużycia energii 
przez odbiorcę końcowego ze zużyciem w 

skreślona
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tym samym okresie poprzedniego roku, 
najlepiej w formie graficznej;

Or. en

Poprawka 1730
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porównanie z przeciętnym 
znormalizowanym lub przykładowym 
końcowym odbiorcą energii z tej samej 
kategorii użytkowników;

skreślona

Or. en

Poprawka 1731
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porównanie z przeciętnym 
znormalizowanym lub przykładowym 
końcowym odbiorcą energii z tej samej 
kategorii użytkowników;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ten rodzaj informacji nie jest odpowiedni dla formatu rachunku. Ponadto umieszczenie na 
rachunkach zbyt wielu dodatkowych informacji stwarza ryzyko ich przeładowania i 
zmniejszenia tym samym skuteczności zamierzonego przekazu.
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Poprawka 1732
Ioan Enciu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) porównanie z przeciętnym 
znormalizowanym lub przykładowym 
końcowym odbiorcą energii z tej samej 
kategorii użytkowników;

skreślona

Or. ro

Poprawka 1733
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje kontaktowe dotyczące 
organizacji konsumenckich zrzeszających 
odbiorców końcowych, agencji 
energetycznych i podobnych podmiotów, 
łącznie ze stronami internetowymi, gdzie 
możliwe jest uzyskanie informacji o 
dostępnych środkach poprawy 
efektywności energetycznej, 
porównaniach profilów odbiorców 
końcowych lub obiektywnych 
specyfikacjach technicznych urządzeń 
zużywających energię.

skreślona

Or. en

Poprawka 1734
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – litera d)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje kontaktowe dotyczące 
organizacji konsumenckich zrzeszających 
odbiorców końcowych, agencji 
energetycznych i podobnych podmiotów, 
łącznie ze stronami internetowymi, gdzie 
możliwe jest uzyskanie informacji o 
dostępnych środkach poprawy 
efektywności energetycznej, porównaniach 
profilów odbiorców końcowych lub 
obiektywnych specyfikacjach technicznych 
urządzeń zużywających energię.

d) informacje kontaktowe dotyczące 
organizacji konsumenckich zrzeszających 
odbiorców końcowych, agencji 
energetycznych oraz podobnych
niezależnych i akredytowanych
podmiotów, łącznie ze stronami 
internetowymi, gdzie możliwe jest 
uzyskanie informacji o dostępnych 
środkach poprawy efektywności 
energetycznej, porównaniach profilów 
odbiorców końcowych lub obiektywnych 
specyfikacjach technicznych urządzeń 
zużywających energię.

Or. en

Poprawka 1735
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
umieszczanie na pierwszej stronie każdego 
rachunku za gaz i energię elektryczną 
zestawienia zawierającego następujące 
informacje:
a) dokładną nazwę taryfy;
b) ilość zużytej energii;
c) cenę gazu lub energii elektrycznej w 
kWh oraz rozbicie na wartości dzienne;
d) sposób obliczenia kosztów;
e) wszelkie zniżki przyznane odbiorcy oraz 
datę końca obowiązywania tych zniżek;
f) wszelkie opłaty, jakie odbiorca musiałby 
uiścić w razie zmiany dostawcy.
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Or. en

Uzasadnienie

Odbiorca musi rozumieć rachunek za energię, by zmienić swój model zużycia. Zestawienie 
zawierające powyższe informacje i umieszczane na każdym rachunku za gaz i energię 
elektryczną pozwoli odbiorcom szybko zorientować się w rachunku.

Poprawka 1736
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
również udostępnienie odbiorcom 
końcowym na rachunkach, umowach, 
potwierdzeniach transakcji i 
pokwitowaniach ze stacji dystrybucji (albo 
wraz z tymi dokumentami) jasnego i 
zrozumiałego odsyłacza do porównania z 
przeciętnym znormalizowanym lub 
przykładowym odbiorcą końcowym z tej 
samej kategorii użytkowników.

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwi to odesłanie do informacji dostępnych gdzie indziej, np. na stronach internetowych, 
jeżeli umieszczenie ich na samym rachunku nie jest właściwym rozwiązaniem.

Poprawka 1737
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wysyłce umów i zmian w umowach 
oraz w rachunkach przeznaczonych dla 

Przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii podają swoim klientom, w 
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odbiorców lub za pośrednictwem stron 
internetowych skierowanych do 
odbiorców indywidualnych dystrybutorzy 
energii, operatorzy systemu dystrybucji 
oraz przedsiębiorstwa prowadzące 
detaliczną sprzedaż energii podają swoim 
klientom, w jasny i zrozumiały sposób, 
dane kontaktowe niezależnych urzędów 
ochrony konsumentów, agencji 
energetycznych i podobnych podmiotów, 
łącznie ze stronami internetowymi, gdzie 
możliwe jest uzyskanie informacji o 
dostępnych środkach poprawy 
efektywności energetycznej, 
porównaniach profilów odbiorców 
końcowych lub obiektywnych 
specyfikacjach technicznych urządzeń 
zużywających energię, z których mogą 
skorzystać w celu obniżenia zużycia 
energii przez te urządzenia.

jasny i zrozumiały sposób, dane 
kontaktowe kompleksowego punktu 
kontaktowego, o którym mowa w art. 3 
ust. 12 dyrektywy 2009/72/WE (w 
przypadku energii elektrycznej) i w art. 3 
ust. 9 dyrektywy 2009/73/WE (w 
przypadku gazu).

Or. en

Poprawka 1738
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – sekcja 2 – punkt 2.3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wysyłce umów i zmian w umowach
oraz w rachunkach przeznaczonych dla 
odbiorców lub za pośrednictwem stron 
internetowych skierowanych do odbiorców 
indywidualnych dystrybutorzy energii, 
operatorzy systemu dystrybucji oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii podają swoim klientom, 
w jasny i zrozumiały sposób, dane 
kontaktowe niezależnych urzędów ochrony 
konsumentów, agencji energetycznych
i podobnych podmiotów, łącznie ze 
stronami internetowymi, gdzie możliwe 
jest uzyskanie informacji o dostępnych 
środkach poprawy efektywności 

Przy wysyłce umów i zmian w umowach,
w rachunkach lub wraz z rachunkami 
przeznaczonymi dla odbiorców lub też za 
pośrednictwem stron internetowych 
skierowanych do odbiorców 
indywidualnych dystrybutorzy energii, 
operatorzy systemu dystrybucji oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii podają swoim klientom, 
w jasny i zrozumiały sposób, dane 
kontaktowe niezależnych urzędów ochrony 
konsumentów, agencji energetycznych lub
podobnych podmiotów, łącznie ze stronami 
internetowymi, gdzie możliwe jest 
uzyskanie informacji o dostępnych 
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energetycznej, porównaniach profilów 
odbiorców końcowych lub obiektywnych 
specyfikacjach technicznych urządzeń 
zużywających energię, z których mogą 
skorzystać w celu obniżenia zużycia 
energii przez te urządzenia.

środkach poprawy efektywności 
energetycznej, porównaniach profilów 
odbiorców końcowych lub obiektywnych 
specyfikacjach technicznych urządzeń 
zużywających energię, z których mogą 
skorzystać w celu obniżenia zużycia 
energii przez te urządzenia.

Or. de

Poprawka 1739
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1740
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe plany dotyczące ogrzewania i 
chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, zawierają:

1. Ocena krajowego potencjału
ogrzewania i chłodzenia, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1, zawiera:

Or. en

Poprawka 1741
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – wprowadzenie



PE476.055v01-00 52/90 AM\884267PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe plany dotyczące ogrzewania i 
chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, zawierają:

1. Analizy krajowego potencjału
ogrzewania i chłodzenia, o którym mowa 
w art. 10 ust. 1, zawierają:

Or. en

Poprawka 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe plany dotyczące ogrzewania i 
chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, zawierają:

1. Krajowe mapy ogrzewania i chłodzenia, 
o których mowa w art. 10 ust. 1, zawierają:

Or. fi

Poprawka 1743
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Krajowe plany dotyczące ogrzewania 
i chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, zawierają:

1. Krajowe plany dotyczące ogrzewania 
i chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, mogą zawierać:

Or. de

Uzasadnienie

Ogromna różnorodność uwarunkowań lokalnych w UE jest szczególnie widoczna na szczeblu 
lokalnym.  Dlatego również przy opracowywaniu odpowiednich planów należy zezwolić na 
większą elastyczność.
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Poprawka 1744
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (i) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) punktów zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie, w tym:

(i) ważnych punktów zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;

Or. en

Poprawka 1745
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (i) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– gmin i aglomeracji miejskich o 
wskaźniku intensywności zabudowy 
wynoszącym co najmniej 0,3; oraz

skreślone

Or. en

Poprawka 1746
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (i) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– stref przemysłowych, w których 
całkowite roczne zużycie energii na 
ogrzewanie i chłodzenie przekracza 20 
GWh;

skreślone

Or. en
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Poprawka 1747
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (iii) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ewentualnych punktów zaopatrzenia w 
energię do celów ogrzewania i chłodzenia, 
w tym:

(iii) ważnych punktów zaopatrzenia w 
energię do celów ogrzewania i chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1748
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (iii) – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– instalacji, w których całkowita ilość 
energii wytwarzanej w ciągu roku 
przekracza 20 GWh; oraz

skreślone

Or. en

Poprawka 1749
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (iii) – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– spalarni odpadów; skreślone

Or. en

Poprawka 1750
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera c) – podpunkt (iii) – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– istniejących i planowanych instalacji 
kogeneracyjnych, sklasyfikowanych 
zgodnie z załącznikiem VII, a także 
lokalnych instalacji ciepłowniczych.

skreślone

Or. en

Poprawka 1751
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) określenie zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie, które może być 
zaspokojone w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji, łącznie z mikrokogeneracją 
lokalną, oraz przez lokalne instalacje 
ciepłownicze i chłodzenia;

d) określenie zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie, które może być 
zaspokojone w procesie wysokosprawnej 
kogeneracji, w tym – w stosownych 
przypadkach – oddzielną rubrykę na temat 
mikrokogeneracji lokalnej, oraz przez 
lokalne instalacje ciepłownicze i 
chłodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Z załącznika VII musi jasno wynikać, że państwa członkowskie zachęca się do oddzielnego 
podawania danych liczbowych dotyczących zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie, 
które mają zaspokoić jednostki mikrokogeneracji. Jeżeli państwa członkowskie będą podawać 
tylko ogólne liczby dotyczące wysokosprawnej kogeneracji, to mogą w swoich wyliczeniach 
nie uwzględnić (wystarczająco) mikrokogeneracji.

Poprawka 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) określenie potencjału w zakresie 
dodatkowego procesu wysokosprawnej 
kogeneracji, łącznie z renowacją 
istniejących instalacji oraz budową 
instalacji nowej generacji i instalacji 
przemysłowych lub innych obiektów 
wytwarzających ciepło odpadowe;

e) określenie potencjału dodatkowej
wysokosprawnej kogeneracji, łącznie z 
budową instalacji nowej generacji i 
instalacji przemysłowych lub innych 
obiektów wytwarzających ciepło 
odpadowe;

Or. fi

Poprawka 1753
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera f) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) działania, jakie należy podjąć do 2020 r. 
i do 2030 r. w celu wykorzystania 
potencjału określonego w lit. e) dla 
zaspokojenia zapotrzebowania określonego 
w lit. d), w tym:

f) działania, jakie można podjąć do 2020 r. 
i do 2030 r. w celu wykorzystania 
potencjału określonego w lit. e) dla 
zaspokojenia zapotrzebowania określonego 
w lit. d), w tym:

Or. en

Poprawka 1754
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera f) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) działania zapewniające lokowanie 
nowych instalacji wytwarzających energię 
elektryczną z energii cieplnej oraz 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe w miejscach, w których 
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możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;

Or. en

Poprawka 1755
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera f) – podpunkt (ii b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii b) działania zapewniające lokowanie 
nowych stref zabudowy mieszkaniowej lub 
nowych zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych w miejscach, w których 
maksymalną ilość ich zapotrzebowania na 
ciepło można zaspokoić przy 
wykorzystaniu dostępnego ciepła 
odpadowego, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ocenie, w tym skupianie 
większej liczby zakładów przemysłowych w 
tym samym miejscu w celu zapewnienia 
optymalnego dostosowania 
zapotrzebowania i dostaw ciepła i chłodu.

Or. en

Poprawka 1756
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera f) – podpunkt (ii c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii c) działania zapewniające przyłączanie 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną z energii cieplnej, zakładów 
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przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe, spalarni odpadów i innych 
zakładów wytwarzających energię z 
odpadów do lokalnej sieci ogrzewania lub 
chłodzenia;

Or. en

Poprawka 1757
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera f) – podpunkt (ii d) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii d) działania zapewniające przyłączanie 
stref zabudowy mieszkaniowej i zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych do lokalnej sieci 
ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) oszacowanie przewidywanych 
oszczędności w energii pierwotnej;

h) oszacowanie przewidywanych 
oszczędności w energii pierwotnej lub w 
końcowym zużyciu energii;

Or. fi

Poprawka 1759
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 1 – litera i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) oszacowanie środków wsparcia 
publicznego na ogrzewanie i chłodzenie, o 
ile są stosowane, z podaniem rocznego 
budżetu oraz określeniem ewentualnego 
elementu pomocy. Nie przesądza to kwestii 
oddzielnego powiadomienia o systemach 
wsparcia publicznego do celów oceny 
pomocy państwa.

i) oszacowanie środków wsparcia 
publicznego na scentralizowane usługi 
ogrzewania i chłodzenia, o ile są 
stosowane, z podaniem rocznego budżetu 
oraz określeniem ewentualnego elementu 
pomocy. Nie przesądza to kwestii 
oddzielnego powiadomienia o systemach 
wsparcia publicznego do celów oceny 
pomocy państwa.

Or. ro

Poprawka 1760
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odpowiednim zakresie plan można 
sporządzić poprzez połączenie planów
regionalnych lub lokalnych.

2. W odpowiednim zakresie plan można 
sporządzić poprzez połączenie 
regionalnych lub lokalnych planów 
ogrzewania lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W odpowiednim zakresie plan można 
sporządzić poprzez połączenie planów
regionalnych lub lokalnych.

2. W odpowiednim zakresie mapę
ogrzewania i chłodzenia można sporządzić 
poprzez połączenie map regionalnych lub 
lokalnych.
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Or. fi

Poprawka 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Miejskie plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w sposób 
zapewniający osiągnięcie następujących 
celów:

skreślona

a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;
b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;
c) przyłączenie instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z energii cieplnej, 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe, spalarni odpadów i 
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innych zakładów wytwarzających energię 
z odpadów do lokalnej sieci grzewczej lub 
chłodzenia;
d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej i zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych do lokalnej sieci grzewczej 
lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1763
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Miejskie plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w sposób 
zapewniający osiągnięcie następujących 
celów:

skreślona

a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;
b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
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zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;
c) przyłączenie instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z energii cieplnej, 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe, spalarni odpadów i 
innych zakładów wytwarzających energię 
z odpadów do lokalnej sieci grzewczej lub 
chłodzenia;
d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej i zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych do lokalnej sieci grzewczej 
lub chłodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na specyfikę poszczególnych państw nie jest właściwe wprowadzanie powyższych 
obowiązków. Te szczególne wymogi dotyczące zagospodarowania przestrzennego 
przyniosłyby państwom członkowskim dodatkowe poważne obciążenie. Określenie 
najwłaściwszych działań i sposobów realizacji ustalonych celów należy pozostawić w gestii 
państw członkowskich.

Poprawka 1764
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Miejskie plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w sposób 
zapewniający osiągnięcie następujących 
celów:

skreślona

a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
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celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;
b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;
c) przyłączenie instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z energii cieplnej, 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe, spalarni odpadów i 
innych zakładów wytwarzających energię 
z odpadów do lokalnej sieci grzewczej lub 
chłodzenia;
d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej i zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych do lokalnej sieci grzewczej 
lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1765
Marita Ulvskog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Miejskie plany zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się w sposób 
zapewniający osiągnięcie następujących 

skreślona
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celów:
a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;
b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;
c) przyłączenie instalacji wytwarzających 
energię elektryczną z energii cieplnej, 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe, spalarni odpadów i 
innych zakładów wytwarzających energię 
z odpadów do lokalnej sieci grzewczej lub 
chłodzenia;
d) przyłączenie stref zabudowy 
mieszkaniowej i zakładów przemysłowych 
zużywających ciepło w procesach 
produkcyjnych do lokalnej sieci grzewczej 
lub chłodzenia.

Or. en

Poprawka 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) lokowanie nowych instalacji 
wytwarzających energię elektryczną z 
energii cieplnej oraz zakładów 
przemysłowych wytwarzających ciepło 
odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;

a) w miarę możliwości lokowanie nowych 
instalacji wytwarzających energię 
elektryczną z energii cieplnej oraz 
zakładów przemysłowych wytwarzających 
ciepło odpadowe w miejscach, w których 
możliwe jest odzyskanie maksymalnej 
ilości dostępnego ciepła odpadowego w 
celu zaspokojenia istniejącego lub 
przewidywanego zapotrzebowania na 
ogrzewanie i chłodzenie;

Or. fi

Poprawka 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – sekcja 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lokowanie nowych stref zabudowy 
mieszkaniowej lub nowych zakładów 
przemysłowych zużywających ciepło w 
procesach produkcyjnych w miejscach, w 
których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
planami dotyczącymi ogrzewania i 
chłodzenia. Dla zapewnienia optymalnego 
dostosowania zapotrzebowania na ciepło i 
chłodzenie do podaży w planach 
zagospodarowania przestrzennego należy 
dążyć do grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

b) w miarę możliwości lokowanie nowych 
stref zabudowy mieszkaniowej lub nowych 
zakładów przemysłowych zużywających 
ciepło w procesach produkcyjnych w 
miejscach, w których maksymalną ilość ich 
zapotrzebowania na ciepło można 
zaspokoić przy wykorzystaniu dostępnego 
ciepła odpadowego, zgodnie z krajowymi 
mapami ogrzewania i chłodzenia; dla
zapewnienia optymalnego dostosowania 
zapotrzebowania na ciepło i chłodzenie do 
podaży w planach zagospodarowania 
przestrzennego należy dążyć do 
grupowania szeregu zakładów 
przemysłowych w tym samym miejscu;

Or. fi
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Poprawka 1768
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

To podejście nie wpisuje się w zasady zliberalizowanego rynku i przypomina bardziej 
komunistyczną gospodarkę planową. Zamiast tego należy wezwać Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących odpowiednich analiz wykonalności. 

Poprawka 1769
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Kwestie lokalizacji czy inne bardzo szczegółowe działania należy usunąć z wniosku. 
Obliczenia dotyczące inwestycji, a bazujące na aspektach gospodarczych i technologicznych 
wystarczą, by stwierdzić ewentualny potencjał kogeneracji i gospodarczego wykorzystania 
zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła.

Poprawka 1770
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. fi

Poprawka 1772
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1773
Sari Essayah

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – sekcja 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku istnienia punktu 
zapotrzebowania na ciepło o mocy podanej 
w kolumnie C lub istnienia potencjalnego 

W przypadku istnienia punktu 
zapotrzebowania na ciepło o mocy podanej 
w kolumnie C lub istnienia potencjalnego 



PE476.055v01-00 68/90 AM\884267PL.doc

PL

punktu zapotrzebowania na ciepło,
elektrownię lokuje się w odległości 
mniejszej niż odpowiednia odległość 
określona w kolumnie A. Potencjalny 
punkt zapotrzebowania na ciepło określa 
się jako punkt, dla którego można 
udowodnić zasadność utworzenia go w 
danym miejscu, np. poprzez budowę 
lokalnej sieci grzewczej. Na przykład w 
sytuacji, gdy przy zastosowaniu 
domyślnych metod szacowania można 
wykazać istnienie w danym miejscu 
całkowitego obciążenia cieplnego 
przekraczającego 15 MW/km2, miejsce to 
uznaje się za punkt zapotrzebowania na 
ciepło. Sumę wszystkich tego rodzaju 
możliwych do połączenia obciążeń 
cieplnych przypadających na dany kilometr 
kwadratowy uznaje się za wielkość 
zapotrzebowania tych punktów na ciepło.

punktu zapotrzebowania na ciepło zaleca 
się ulokowanie elektrowni w odległości 
mniejszej niż odpowiednia odległość 
określona w kolumnie A. Potencjalny 
punkt zapotrzebowania na ciepło określa 
się jako punkt, dla którego można 
udowodnić zasadność utworzenia go w 
danym miejscu, np. poprzez budowę 
lokalnej sieci grzewczej. Na przykład w 
sytuacji, gdy przy zastosowaniu 
domyślnych metod szacowania można 
wykazać istnienie w danym miejscu 
całkowitego obciążenia cieplnego 
przekraczającego 15 MW/km2, miejsce to 
uznaje się za punkt zapotrzebowania na 
ciepło. Sumę wszystkich tego rodzaju 
możliwych do połączenia obciążeń 
cieplnych przypadających na dany kilometr 
kwadratowy uznaje się za wielkość
zapotrzebowania tych punktów na ciepło.

Or. fi

Poprawka 1774
Evžen Tošenovský

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII – sekcja 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku istnienia punktu 
zapotrzebowania na ciepło o mocy podanej 
w kolumnie C lub istnienia potencjalnego 
punktu zapotrzebowania na ciepło, 
elektrownię lokuje się w odległości 
mniejszej niż odpowiednia odległość 
określona w kolumnie A. Potencjalny 
punkt zapotrzebowania na ciepło określa 
się jako punkt, dla którego można 
udowodnić zasadność utworzenia go w 
danym miejscu, np. poprzez budowę 
lokalnej sieci grzewczej. Na przykład w 
sytuacji, gdy przy zastosowaniu 
domyślnych metod szacowania można 
wykazać istnienie w danym miejscu 

W przypadku istnienia punktu 
zapotrzebowania na ciepło o mocy podanej 
w kolumnie C lub istnienia potencjalnego 
punktu zapotrzebowania na ciepło 
elektrownię można zlokalizować w 
odległości mniejszej niż odpowiednia 
odległość określona w kolumnie A. 
Potencjalny punkt zapotrzebowania na 
ciepło określa się jako punkt, dla którego 
można udowodnić zasadność utworzenia 
go w danym miejscu, np. poprzez budowę 
lokalnej sieci grzewczej. Na przykład w 
sytuacji, gdy przy zastosowaniu 
domyślnych metod szacowania można 
wykazać istnienie w danym miejscu 
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całkowitego obciążenia cieplnego 
przekraczającego 15 MW/km2, miejsce to 
uznaje się za punkt zapotrzebowania na 
ciepło. Sumę wszystkich tego rodzaju 
możliwych do połączenia obciążeń 
cieplnych przypadających na dany kilometr 
kwadratowy uznaje się za wielkość 
zapotrzebowania tych punktów na ciepło.

całkowitego obciążenia cieplnego 
przekraczającego 15 MW/km2, miejsce to 
uznaje się za punkt zapotrzebowania na 
ciepło. Sumę wszystkich tego rodzaju 
możliwych do połączenia obciążeń 
cieplnych przypadających na dany kilometr 
kwadratowy uznaje się za wielkość 
zapotrzebowania tych punktów na ciepło.

Or. en

Poprawka 1775
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VIII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK VIII a
Podstawowe wytyczne dotyczące 

wykorzystania analizy kosztów i korzyści 
zgodnie z art. 10

Analiza kosztów i korzyści obejmuje 
kompleksowy zestaw wytycznych 
dotyczących oceny projektów w sektorze 
energetyki. Wytyczne te dotyczą ważnych 
aspektów procesu oceny, np. ustalenia 
scenariusza bazowego, wskazania 
scenariuszy alternatywnych, horyzontu 
czasowego, a także wykorzystania analizy 
wrażliwości. Wytyczne te podają również 
odpowiednią ekonomiczną teorię 
dobrobytu, która wyznacza właściwą 
metodę wyceny dóbr i usług zarówno 
rynkowych, jak i pozarynkowych.
Wytyczne te zawierają zestaw 
planowanych cen energii. Zaleca się 
wykorzystanie tych cen w analizie kosztów 
i korzyści dotyczącej np. planowania 
ogrzewania. Obejmują one planowane 
roczne ceny różnych rodzajów energii 
pierwotnej, produkcję energii, podatki i 
koszty zanieczyszczenia powietrza z 
punktu widzenia dobrobytu 
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ekonomicznego, przynajmniej do 2020 i 
2030 r. Są one aktualizowane co roku w 
oparciu o dane z różnych źródeł (m.in. z 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej) 
i o modele symulacyjne, przy 
uwzględnieniu zmian w polityce rządu.
Wytyczne te zapewniają również, że 
wszelkie wybrane rozwiązania istotnie 
przyczyniają się do rzeczywistego spadku 
zużycia w postaci oszczędności energii 
pierwotnej, a ponadto opierają się na 
kryteriach społeczno-gospodarczych.
Analiza kosztów i korzyści w planowaniu 
ogrzewania obejmuje odpowiednie, dobrze 
określone obszary geograficzne, np. 
regiony, by uniknąć wybierania 
nieoptymalnych rozwiązań w 
poszczególnych projektach, które mogą 
nie być najkorzystniejsze w porównaniu z 
analizą i doborem rozwiązań dotyczących 
ogrzewania w szerszym kontekście 
geograficznym.

Or. en

Poprawka 1776
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – litera b) – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do produkcji energii elektrycznej netto 
mierzonej na granicy stacji i wysyłanej do 
sieci.

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do wytwarzania energii elektrycznej w 
wysokowydajnej kogeneracji, o której 
mowa w art. 10 ust. 11.

Or. en

Poprawka 1778
Miloslav Ransdorf

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – litera b) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do produkcji energii elektrycznej netto 
mierzonej na granicy stacji i wysyłanej do 
sieci.

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do wytwarzania energii elektrycznej w 
wysokowydajnej kogeneracji, o której 
mowa w art. 10 ust. 11.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancja pochodzenia z wysokowydajnej kogeneracji powinna odnosić się do całkowitej 
ilości wytworzonej energii elektrycznej. Zasady zapisane w załączniku IX powinny być spójne 
z zasadami dotyczącymi wsparcia dla wysokowydajnej kogeneracji zapisanymi w art. 10 ust. 
11, zgodnie z który, przedmiotem wsparcia jest cała wytworzona ilość energii elektrycznej. 
Podobne zasady dotyczące gwarancji pochodzenia i wytwarzania energii elektrycznej 
przyjmuje się w przypadku wspierania odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 1779
Konrad Szymański

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – litera b) – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do produkcji energii elektrycznej netto 
mierzonej na granicy stacji i wysyłanej do 
sieci.

Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Odnosi 
się do wytwarzania energii elektrycznej w 
wysokowydajnej kogeneracji, o której 
mowa w art. 10 ust. 11.

Or. en

Poprawka 1780
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik ten wydaje się uzasadniony w niewielkim stopniu lub w ogóle nieuzasadniony, jeśli 
chodzi o korzyści z podawania informacji opisanych w art. 11, gdyż omawiana dyrektywa już 
i tak wprowadza obszerne wymogi dotyczące sprawozdawczości.

Poprawka 1781
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Poprawka 1782
Herbert Reul
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nieimienną listę instalacji do rafinacji 
oleju mineralnego i gazu, z podaniem dla 
każdej z nich:

skreślony

– średniej rocznej mocy ciepła 
doprowadzonego instalacji (MWth);
– średniej rocznej mocy wyjściowej 
instalacji (zawartość energii w mieszance 
paliwowej, MWth);
– średniego rocznego wsadu;
– rodzaju instalacji i stosowanej 
technologii;
– (teoretycznej) efektywności nominalnej;
– daty oddania do eksploatacji;
– daty ostatniej istotnej renowacji;
– średniej rocznej liczby godzin pracy;
– średniej rocznej sprawności roboczej 
netto.

Or. de

Uzasadnienie

Oczywiście są państwa członkowskie, w których istnieje tylko jedna rafineria. Przynajmniej 
w tych przypadkach dane mają szczególnie delikatny charakter, a ich ujawnienie zagrażałoby 
poważnie konkurencyjności. Komisja musi znaleźć inny sposób na zagwarantowanie 
absolutnej ochrony danych.

Poprawka 1783
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik X – litera d) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nieimienną listę instalacji do rafinacji 
oleju mineralnego i gazu, z podaniem dla 

skreślona
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każdej z nich:
– średniej rocznej mocy ciepła 
doprowadzonego instalacji (MWth);
– średniej rocznej mocy wyjściowej 
instalacji (zawartość energii w mieszance 
paliwowej, MWth);
– średniego rocznego wsadu;
– rodzaju instalacji i stosowanej 
technologii;
– (teoretycznej) efektywności nominalnej;
– daty oddania do eksploatacji;
– daty ostatniej istotnej renowacji;
– średniej rocznej liczby godzin pracy;
– średniej rocznej sprawności roboczej 
netto.

Or. en

Poprawka 1784
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kryteria efektywności energetycznej 
dotyczące regulacji sieci energetycznej
oraz taryf dostępu do sieci ustalonych lub 
zatwierdzonych przez organy regulacyjne 
sektora energetycznego

Kryteria efektywności energetycznej 
dotyczące regulacji sieci 
elektroenergetycznej oraz taryf dostępu do 
sieci ustalonych lub zatwierdzonych przez 
organy regulacyjne sektora energii 
elektrycznej

Or. en

Poprawka 1785
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci
umożliwiają operatorom sieciowym 
oferowanie usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, w szczególności:

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci
odzwierciedlają w szczególności wpływ na 
koszty w sieci oraz wszelkie korzyści 
uzyskiwane dzięki następującym 
działaniom:

Or. en

Poprawka 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IX – sekcja 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci 
umożliwiają operatorom sieciowym 
oferowanie usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, w szczególności:

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci 
zachęcają operatorów sieciowych do 
wspierania usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, stosownie do wpływu na 
opłacalność dla poszczególnych rodzajów 
użytkowników docelowych (budynki 
mieszkalne, obiekty handlowe i 
przemysłowe). Usługi systemowe 
obejmują:

Or. en

Poprawka 1787
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci 
umożliwiają operatorom sieciowym 
oferowanie usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, w szczególności:

2. Regulacja sieci i taryfy dostępu do sieci 
zachęcają operatorów sieciowych do 
oferowania usług i taryf systemowych w 
ramach reagowania na popyt, zarządzania 
popytem i rozproszonego wytwarzania na 
zorganizowanych rynkach energii 
elektrycznej, w szczególności:

Or. en

Poprawka 1788
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przesunięcie obciążenia przez 
odbiorców końcowych z godzin szczytu na 
godziny poza szczytem, z uwzględnieniem 
dostępności energii ze źródeł 
odnawialnych, energii z kogeneracji i 
rozproszonego wytwarzania;

skreślona

Or. en

Poprawka 1789
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oszczędności energii uzyskane przez 
agregatorów energii w wyniku reagowania 
na popyt wśród rozproszonych 
użytkowników;

b) wzrost efektywności energetycznej 
uzyskany przez agregatorów energii w 
wyniku reagowania na popyt wśród 
rozproszonych użytkowników;

Or. en
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Poprawka 1790
Fiorello Provera

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) magazynowanie energii. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Usługi systemowe wpisane potencjalnie do zakresu działalności operatorów sieciowych budzą 
poważne zastrzeżenia. Włączenie takich usług jak magazynowanie energii do ustawowych 
zadań operatorów sieciowych może prowadzić do konfliktu interesów. Należy wprowadzić 
szczególne środki, by uniknąć wspierania takich działań operatorów sieciowych z zakresu 
efektywności energetycznej (np. magazynowania energii), które mogą zagrażać procesowi 
rozdzielania elementów działalności przewidzianemu w dyrektywie 2009/72/WE.

Poprawka 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) magazynowanie energii. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Usługi systemowe wpisane potencjalnie do zakresu działalności operatorów sieciowych budzą 
poważne zastrzeżenia. Włączenie takich usług jak magazynowanie energii do ustawowych 
zadań operatorów sieciowych może prowadzić do konfliktu interesów. Należy wprowadzić 
szczególne środki, by uniknąć wspierania takich działań operatorów sieciowych z zakresu 
efektywności energetycznej, które mogą zagrażać procesowi rozdzielania elementów 
działalności przewidzianemu w dyrektywie 2009/72/WE.

Poprawka 1792
Giles Chichester
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego przepisu wyrażenie 
„zorganizowane rynki energii” obejmuje 
rynki pozagiełdowe i wymiany energii 
elektrycznej w celu obrotu energią, mocą, 
usługi bilansujące i pomocnicze w 
dowolnych ramach czasowych, w tym na 
rynkach terminowych, dnia następnego i 
dnia bieżącego.

skreślony

Or. en

Poprawka 1793
Giles Chichester

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oferowane są taryfy dostępu do sieci 
umożliwiające dynamiczną wycenę w celu 
reagowania na zapotrzebowanie odbiorców 
końcowych, w tym:

3. Oferowane są taryfy dostępu do sieci 
umożliwiające podmiotom rynkowym 
dynamiczną politykę cenową w celu 
reagowania na zapotrzebowanie odbiorców 
końcowych, na przykład:

Or. en

Poprawka 1794
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Oferowane są taryfy dostępu do sieci 
umożliwiające dynamiczną wycenę w celu 
reagowania na zapotrzebowanie odbiorców 

3. Mogą być oferowane taryfy dostępu do 
sieci umożliwiające dynamiczną politykę 
cenową w celu reagowania na 
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końcowych, w tym: zapotrzebowanie odbiorców końcowych, w 
tym:

Or. en

Uzasadnienie

Z dynamicznej polityki cenowej mogą korzystać przedsiębiorstwa, obawiamy się jednak, że 
nie skorzystają z niej wszyscy odbiorcy / gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe jako 
odbiorcy powinny mieć narzędzia do reagowania na dynamiczną politykę cenową przed 
wprowadzeniem taryf sieciowych.

Poprawka 1795
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XI – sekcja 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dokonują oceny 
skutków obejmującej szczegółową analizę 
potencjału reagowania na 
zapotrzebowanie, analizę dystrybucyjną 
wpływu na różne grupy odbiorców i 
stwierdzenie, czy grupy te mają możliwość 
korzystania z dynamicznej polityki 
cenowej.

Or. en

Uzasadnienie

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

Poprawka 1796
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Minimalne wymogi, jakie powinny być 
zawarte w umowach dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej z sektorem 
publicznym

Minimalne wymogi, jakie powinny być 
zawarte w umowach dotyczących poprawy 
efektywności energetycznej

Or. ro

Poprawka 1797
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jednoznaczny i przejrzysty wykaz 
kar stosowanych w przypadku 
niezrealizowania gwarantowanych 
oszczędności

Or. ro

Poprawka 1798
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Jasny i przejrzysty wykaz kar 
nakładanych w razie nieuzyskania 
gwarantowanych oszczędności.

Or. en
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Poprawka 1799
Catherine Trautmann

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIII a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XIII a

Certyfikacja instalatorów elementów 
budynków

Systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikowania, o których mowa 
w art. 13, są oparte na następujących 
kryteriach:
1. Proces certyfikacji lub kwalifikowania 
jest przejrzysty i jasno zdefiniowany przez 
państwo członkowskie lub wyznaczony 
przez nie organ administracyjny.
2. Instalatorzy elementów budynków 
zdefiniowanych w art. 2 pkt 9) dyrektywy 
2010/31/UE uzyskują certyfikat w wyniku 
ukończenia programu szkolenia lub od 
zatwierdzonego organizatora szkoleń.
3. Program szkolenia lub organizatora 
szkoleń zatwierdza państwo członkowskie 
lub wyznaczony przez nie organ 
administracji. Organ zatwierdzający 
zapewnia ciągłość programu szkoleń 
oferowanego przez organizatora szkoleń i 
objęcie nim danego regionu lub państwa. 
Organizator szkoleń dysponuje 
odpowiednią infrastrukturą techniczną, 
by prowadzić szkolenia praktyczne. 
Oprócz podstawowych szkoleń ich 
organizator oferuje także krótsze 
szkolenia uzupełniające dotyczące 
aktualnych tematów, w tym nowych 
technologii, umożliwiające instalatorom 
uczenie się przez całe życie. Organizator 
szkoleń może być producentem urządzeń 
lub systemów, instytucją lub 
stowarzyszeniem.
4. Szkolenie prowadzące do certyfikacji 
lub uznania kwalifikacji instalatora 
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obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i 
praktyczną. Po zakończeniu szkolenia 
instalator musi posiadać umiejętności 
wymagane do instalacji odpowiednich 
urządzeń i systemów spełniających 
wymogi klienta pod względem wydajności 
i niezawodności, wykonywać swoje 
rzemiosło zgodnie z zasadami sztuki, a 
także spełniać wszelkie zasady i normy, 
dotyczące w szczególności energetycznych 
i środowiskowych znaków jakości.
5. Szkolenie kończy się egzaminem, na 
podstawie którego wydaje się certyfikat 
lub uznaje kwalifikacje. Egzamin 
obejmuje praktyczną ocenę udanej 
instalacji urządzeń przyczyniających się 
do poprawy efektywności energetycznej.
6. Systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy kwalifikowania, o których mowa 
w art. 13, obejmują następujące elementy:
- zatwierdzone programy szkoleń należy 
proponować instalatorom z 
doświadczeniem zawodowym, którzy 
przeszli lub przechodzą odpowiednie 
rodzaje szkoleń;
- program szkolenia zawodowego dający 
instalatorowi stosowne umiejętności 
odpowiadające trzyletniemu okresowi 
kształcenia w odpowiednich dziedzinach 
kompetencji, w tym zajęcia teoretyczne i 
naukę w miejscu pracy;
- ważność certyfikatu instalatora powinna 
być ograniczona w czasie, a jego 
przedłużenie powinno wymagać 
przypominającej sesji szkoleniowej w 
formie seminarium lub w innej formie.

Or. fr

Poprawka 1800
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania roczne, o których mowa w 
art. 19 ust. 1, stanowią podstawę do 
monitorowania postępu w dążeniu do 
osiągnięcia krajowych celów 
wyznaczonych na 2020 r. Państwa 
członkowskie dopilnowują, aby 
sprawozdania zawierały co najmniej
następujące informacje:

Sprawozdania roczne, o których mowa w 
art. 19 ust. 1, stanowią podstawę do 
monitorowania postępu w dążeniu do 
osiągnięcia krajowych celów 
wyznaczonych na 2020 r. Państwa 
członkowskie podają informacje dające 
ogólny obraz postępów osiągniętych na 
drodze do poprawy efektywności 
energetycznej, w tym – jeżeli jest to 
wykonalne i nie powoduje nadmiernych 
kosztów lub obciążeń administracyjnych –
następujące informacje:

Or. en

Poprawka 1801
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) całkowitą powierzchnię pomieszczeń w 
budynkach o całkowitej powierzchni 
użytkowej powyżej 250 m2, stanowiących 
własność instytucji publicznych, które w 
dniu 1 stycznia w roku obowiązkowego 
złożenia sprawozdania nie spełniały 
wymogów dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków określonych w 
art. 4 ust. 1;

c) całkowitą powierzchnię pomieszczeń w 
budynkach o całkowitej powierzchni 
użytkowej powyżej 500 m2, a od 1 lipca 
2015 r. – powyżej 250 m2, stanowiących 
własność instytucji publicznych, które w 
dniu 1 stycznia w roku obowiązkowego 
złożenia sprawozdania nie spełniały 
wymogów dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków określonych w 
art. 4 ust. 1;

Or. en

Poprawka 1802
Fiona Hall
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 1 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) całkowitą powierzchnię pomieszczeń w 
budynkach o całkowitej powierzchni 
użytkowej powyżej 250 m2, stanowiących 
własność instytucji publicznych, które w 
dniu 1 stycznia w roku obowiązkowego 
złożenia sprawozdania nie spełniały 
wymogów dotyczących charakterystyki 
energetycznej budynków określonych w 
art. 4 ust. 1;

c) całkowitą powierzchnię pomieszczeń w 
budynkach stanowiących własność 
instytucji publicznych lub przez nie 
zajmowanych, które w dniu 1 stycznia w 
roku obowiązkowego złożenia 
sprawozdania nie spełniały wymogów 
dotyczących charakterystyki energetycznej 
budynków określonych w art. 4 ust. 1;

Or. en

Poprawka 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne ramy składania sprawozdań
uzupełniających

Ogólne ramy podawania informacji
uzupełniających

[Poprawka ta dotyczy całego aktu. Jej 
przyjęcie będzie wymagało odpowiednich 
zmian w całym dokumencie.]

Or. en

Poprawka 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 2 – sekcja 3 – punkt 3.1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania uzupełniające powinny 
zawierać wykaz instytucji publicznych, 
które opracowały plan w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej zgodnie z art. 
4 ust. 3.

Informacje uzupełniające powinny 
zawierać wykaz instytucji publicznych, 
które opracowały plan w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej zgodnie z art. 
4 ust. 3. Informacje uzupełniające mogą 
obejmować informacje dotyczące 
postępów we wdrażaniu środków 
alternatywnych, o których mowa w art. 3 
ust. 1a.

Or. en

Poprawka 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV– Część 2 – sekcja 3 – punkt 3.2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsze sprawozdanie uzupełniające 
zawiera krótki opis krajowego systemu, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1, lub środka 
alternatywnego przyjętego w zastosowaniu 
art. 6 ust. 9.

Pierwsze sprawozdanie uzupełniające 
zawiera krótki opis krajowego systemu, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1, lub środka 
alternatywnego przyjętego w zastosowaniu 
art. 3 ust. 1a lub art. 6 ust. 9.

Or. en

Poprawka 1806
András Gyürk

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 2 – sekcja 3 – punkt 3.4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.4. Promowanie efektywnego ogrzewania 
i chłodzenia (art. 10)

skreślony

Sprawozdanie uzupełniające powinno 
zawierać ocenę postępu we wdrażaniu 
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krajowego planu w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 
1.

Or. en

Poprawka 1807
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 2 – sekcja 3 – punkt 3.4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie uzupełniające powinno 
zawierać ocenę postępu we wdrażaniu 
krajowego planu w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 
1.

Sprawozdanie uzupełniające powinno 
zawierać ocenę postępu we wdrażaniu 
oceny, o której mowa w art. 10 ust. 1.

Or. en

Poprawka 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 2 – sekcja 3 – punkt 3.4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdanie uzupełniające powinno 
zawierać ocenę postępu we wdrażaniu 
krajowego planu w zakresie ogrzewania i 
chłodzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 
1.

Sprawozdanie uzupełniające powinno 
zawierać ocenę postępu we wdrażaniu 
krajowych środków w zakresie ogrzewania 
i chłodzenia, które wynikają z art. 10 ust. 
1.

Or. en

Poprawka 1809
András Gyürk
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – Część 2 – sekcja 3 – punkt 3.5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.5. Przetwarzanie energii (art. 11) skreślony
– Sprawozdania uzupełniające powinny 
zawierać nieopatrzone klauzulą poufności 
streszczenie danych z wykazów, o których 
mowa w art. 11, zgodnie z wymogami 
określonymi w załączniku X.

Or. en

Poprawka 1810
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK XV a

Certyfikacja ekspertów z zakresu audytów 
energetycznych

Systemy certyfikacji lub równoważne 
systemy zdobywania kwalifikacji, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 i 2, są oparte 
na następujących kryteriach: 1. Proces 
certyfikacji lub kwalifikowania musi być 
przejrzysty i jasno zdefiniowany przez 
państwo członkowskie lub wyznaczony 
przez nie organ administracji.
2. Eksperci z zakresu audytów 
energetycznych muszą uzyskać certyfikat 
w wyniku ukończenia programu szkoleń 
lub od zatwierdzonego organizatora 
szkoleń.
3. Program szkolenia lub organizatora 
szkoleń zatwierdza państwo członkowskie 
lub wyznaczony przez nie organ 
administracji. Organ zatwierdzający 
zapewnia ciągłość programu szkoleń 
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oferowanych przez organizatora szkoleń 
oraz objęcie nimi danego regionu lub 
państwa. Organizator szkoleń musi 
dysponować odpowiednią infrastrukturą 
techniczną, w tym sprzętem 
laboratoryjnym lub równoważnym 
wyposażeniem, by móc prowadzić 
szkolenia praktyczne. Oprócz szkoleń 
podstawowych organizator szkoleń oferuje 
również krótsze kursy uzupełniające 
dotyczące aktualnych tematów, w tym 
nowych technologii, by eksperci z zakresu 
audytów energetycznych mogli uczyć się 
przez całe życie. Organizator szkoleń może 
być producentem urządzeń lub systemów, 
instytucją lub stowarzyszeniem.

4. Szkolenie prowadzące do uzyskania 
certyfikatu lub kwalifikacji eksperta w 
zakresie audytów energetycznych powinno 
obejmować elementy teoretyczne i 
praktyczne. Po ukończeniu szkolenia 
instalator musi posiadać umiejętności 
wymagane do instalowania urządzeń i 
systemów spełniających oczekiwania 
odbiorcy pod względem wydajności i 
niezawodności, wykonywać swoje 
rzemiosło zgodnie z zasadami sztuki, a 
także spełniać wszelkie zasady i normy, 
dotyczące w szczególności energetycznych 
i środowiskowych znaków jakości.

5. Teoretyczna część szkolenia ekspertów z 
zakresu audytów energetycznych powinna 
dawać ogląd dostępnych na rynku 
możliwości poprawy efektywności 
energetycznej, logistyki i dotacji 
przyznawanych w tej dziedzinie. Szkolenie 
powinno również służyć dobremu 
zapoznaniu się z wszelkimi europejskimi 
normami technicznymi oraz z krajowymi i
wspólnotowymi przepisami dotyczącymi 
efektywności energetycznej.
6. Szkolenie kończy się rozmową, po 
której przeprowadzeniu wydany zostaje 
certyfikat lub ocena. Egzamin obejmuje 
ocenę praktycznego zrozumienia 
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podstawowych zasad fizycznych i zasad 
termodynamiki, infrastruktury technicznej 
i alternatywnych źródeł energii, 
protokołów z inspekcji oraz 
oprogramowania, a także testy praktyczne, 
naukę w placówce szkoleniowej i w 
miejscu pracy.
7. Ekspert z zakresu audytów 
energetycznych nabywa następującą 
wiedzę i umiejętności:
Wprowadzenie do fizyki budowli i 
wprowadzenie do termodynamiki; 
zrozumienie przepływu ciepła i wilgoci; 
izolacja i materiały izolacyjne; 
umiejętność fizycznej oceny budowli.
Wprowadzenie do instalacji technicznych 
i instalacji grzewczych korzystających z 
alternatywnych źródeł energii; zasady 
sanitarne dotyczące ciepłej wody 
użytkowej; wentylacja; chłodzenie, 
słoneczne instalacje ciepłej wody, panele 
fotowoltaiczne.
Część ogólna: znajomość odpowiednich 
przepisów krajowych, regionalnych i 
europejskich; zakres zastosowania.
Protokół z inspekcji: umiejętność 
zrozumienia i wyjaśnienia odpowiednich 
formularzy; zakres zastosowania, 
szczegółowe zagadnienia projektowe; 
dane na temat budowli poddawanej 
inspekcji.
Doświadczenie praktyczne: umiejętność 
stosowania procedur prowadzących do 
wydania świadectwa efektywności 
energetycznej; uzupełniania banków 
danych dotyczących efektywności 
energetycznej; kontroli świadectw 
efektywności energetycznej. Należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie 
zrozumienia kwestii poszanowania 
prywatności oraz przyjaznego podejścia do 
odbiorcy.

Or. en
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Uzasadnienie

Załącznik ten wprowadza wytyczne dotyczące systemu certyfikacji ekspertów wykonujących 
audyty energetyczne.


