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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Rada Europejska na posiedzeniu na temat energii w lutym 2011 r. podkreśliła, że musi zostać 
osiągnięty wyznaczony na rok 2020 cel 20% efektywności energetycznej, do którego 
realizacji się obecnie nie przybliżamy, i że „wymaga to zdecydowanych działań, by 
wykorzystać znaczny potencjał dużych oszczędności energii w przypadku budynków, 
transportu, produktów oraz procesów.”

Najważniejsze miejsce w polityce efektywności energetycznej UE muszą zajmować budynki, 
gdyż prawie 40% końcowego zużycia energii (i 36% emisji gazów cieplarnianych) zachodzi 
w domach, biurach, sklepach i innych budynkach. Ponadto budynki mają drugi co do 
wielkości po sektorze energetycznym niewykorzystany potencjał ekonomiczny w zakresie 
oszczędności energii.

Potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa (tj. obejmującym zarówno budynki
mieszkalne, jak i niemieszkalne) szacuje się na 65 milionów ton ekwiwalentu ropy1, co na lata 
2011-2020 odpowiada łącznym potrzebom inwestycyjnym w wysokości około 
587 miliardów EUR. Wykorzystanie tego potencjału oszczędności przekłada się na potrzeby 
inwestycyjne w wysokości około 60 miliardów EUR rocznie.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zaleca zatem zostawienie państwom członkowskim 
i regionom swobody decydowania o tym, czy chcą skupić swoje inwestycje na efektywności 
energetycznej w zakresie infrastruktury publicznej, czy (również) w sektorze 
mieszkaniowym.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Rozwoju 
Regionalnego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) redukcji emisji gazów cieplarnianych w (b) inwestycji ukierunkowanych na 
                                               
1 Zob. dokument konsultacyjny Komisji „Financial support for Energy efficiency in buildings” (Wsparcie 
finansowe na rzecz efektywności energetycznej w budynkach); Eichhammer, W. i inni: "Study on the Energy 
Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries" (Badanie potencjału w 
zakresie oszczędności energii w państwach członkowskich UE, krajach kandydujących oraz państwach EOG). 
2009; Wesselink, B. i inni: "Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in 
Europe" (Oszczędności energii w 2020 r. – Jak potroić wpływ polityki oszczędzania energii w Europie). 
Sprawozdanie dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej, 2010.
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urządzeniach objętych dyrektywą
2003/87/WE;

osiągnięcie redukcji emisji gazów 
cieplarnianych będących wynikiem działań
objętych załącznikiem 1 do dyrektywy
2003/87/WE;

Or. en

Uzasadnienie
Jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) budynków mieszkalnych. (c) budynków mieszkalnych z wyjątkiem 
promowania efektywności energetycznej i 
korzystania z odnawialnych źródeł 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do art. 3 lit. (a) podpunkt (iii).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) wspieranie efektywności energetycznej 
i korzystania z energii odnawialnej w 
infrastrukturze publicznej;

(iii) wspieranie efektywności energetycznej 
i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w infrastrukturze publicznej i w sektorze 
mieszkaniowym;

Or. en
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Uzasadnienie

W tej kwestii potrzebna jest większa elastyczność priorytetów inwestycyjnych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) rozwijania inteligentnych systemów 
dystrybucji niskiego napięcia;

(iv) rozwijania inteligentnych systemów 
dystrybucji niskiego i średniego napięcia;

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – litera (a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla obszarów miejskich;

(v) promowanie strategii niskoemisyjnych 
dla wszystkich rodzajów terenów, w 
szczególności na obszarach miejskich, w 
tym wspieranie zrównoważonej 
mobilności miejskiej, ekologicznego 
transportu publicznego i odpowiednio 
łagodzących środków adaptacyjnych;

Or. en


