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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE 
(COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))
(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu i Rady (COM(2011)0370),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0168/2010),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając uzasadnioną(-e) opinię(-e) przedstawioną(-e) przez [izba(-y)/parlament(-
y)] w ramach Protokołu (nr 2) w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności, zawierającą(-e) stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (A7-0000/2011),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy „porozumienie między 
burmistrzami”, jak również zintegrowane 
podejście w zakresie obszarów miejskich, 
które wykracza poza jednostkowe 
interwencje w budynkach lub różnych 
środkach transportu. Państwa 
członkowskie powinny zachęcać gminy 
oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do 
właściwego informowania ich o treści 
planów i o postępach w realizacji celów. 
Plany tego rodzaju mogą przynieść 
znaczne oszczędności energii, zwłaszcza 
jeżeli są wdrażane w ramach systemów 
zarządzania energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń.

(16) Szereg gmin oraz innych instytucji 
publicznych w państwach członkowskich 
wdrożyło już zintegrowane podejście do 
oszczędności energii i dostaw energii, na 
przykład poprzez plany działania w 
zakresie zrównoważonej energii w rodzaju 
planów opracowanych w ramach 
inicjatywy Porozumienie Burmistrzów, jak 
również zintegrowane podejście w zakresie 
obszarów miejskich, które wykracza poza 
jednostkowe interwencje w budynkach lub 
różnych środkach transportu, celem 
zaprojektowania miast i regionów o 
niskim zużyciu energii. W ramach tej 
koncepcji „miast i regionów o niskim 
zużyciu energii” kwestie energetyczne 
uznaje się za zasadniczy składnik rozwoju 
miejskiego i regionalnego, nieodłączny od 
lokalnych procesów demokratycznych i 
zarządzania. Państwa członkowskie 
powinny zachęcać władze lokalne do 
formułowania takich lokalnych strategii 
rozwoju opartych na dialogu z lokalnymi 
podmiotami publicznymi, handlowymi i 
społecznymi i powinien to być warunek 
wstępny zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej. Państwa 
członkowskie powinny zatem zachęcać 
gminy oraz inne instytucje publiczne do 
przyjmowania zintegrowanych i 
zrównoważonych planów na rzecz 
efektywności energetycznej wraz z jasno 
określonymi celami, do włączania 
lokalnych zainteresowanych stron i 
obywateli w proces opracowywania i 
wdrażania tych planów oraz do 
właściwego informowania ich o treści 
planów i o postępach w realizacji celów. 
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Plany tego rodzaju mogą przynieść 
znaczne oszczędności energii, zwłaszcza 
jeżeli są wdrażane w ramach systemów 
zarządzania energią, które umożliwiają 
zainteresowanym instytucjom publicznym 
lepsze zarządzanie swoim zużyciem 
energii. Należy zachęcać do wymiany 
doświadczeń pomiędzy miastami i innymi 
instytucjami publicznymi w przypadku 
bardziej nowatorskich doświadczeń. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Komisja powinna jednak określić w 
drodze aktu delegowanego warunki, na 
jakich państwo członkowskie mogłoby w 
przyszłości uznawać oszczędności energii 
poczynione w innym państwie 
członkowskim. Wskazane jest, aby poziom 
ambicji tego rodzaju systemów był 
ustanawiany we wspólnych ramach na 

(18) Jak wynika z oceny możliwości 
ustanowienia systemu „białych 
certyfikatów” na poziomie Unii, w obecnej 
sytuacji system taki doprowadziłby do 
nadmiernych kosztów administracyjnych, a 
ponadto istnieje ryzyko, że oszczędności 
energii byłyby skoncentrowane tylko w 
pewnej liczbie państw członkowskich, a 
nie wprowadzone na terenie całej Unii. 
Lepsze osiągnięcie tego drugiego celu jest 
możliwe, przynajmniej na obecnym etapie, 
za pomocą krajowych systemów 
zobowiązujących do efektywności 
energetycznej lub innych środków 
alternatywnych pozwalających na 
zaoszczędzenie takiej samej ilości energii. 
Wspólne ramy powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom użyteczności publicznej
sektora energetycznego możliwość 
oferowania usług energetycznych 
wszystkim odbiorcom końcowym, a nie 
tylko tym, którym sprzedają one energię. 
Prowadzi to do nasilenia konkurencji na 
rynku energii, gdyż przedsiębiorstwa 
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poziomie Unii, przy jednoczesnym 
zapewnieniu państwom członkowskim 
elastyczności wystarczającej do pełnego 
uwzględnienia krajowej organizacji 
podmiotów działających na rynku, 
szczególnego kontekstu sektora 
energetycznego oraz przyzwyczajeń 
odbiorców końcowych. Wspólne ramy 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
użyteczności publicznej sektora 
energetycznego możliwość oferowania 
usług energetycznych wszystkim 
odbiorcom końcowym, a nie tylko tym, 
którym sprzedają one energię. Prowadzi to 
do nasilenia konkurencji na rynku energii, 
gdyż przedsiębiorstwa użyteczności 
publicznej sektora energetycznego mogą 
wyróżnić swój produkt poprzez 
świadczenie dodatkowych usług 
energetycznych. Wspólne ramy powinny 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnienie w swoim krajowym 
programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

użyteczności publicznej sektora 
energetycznego mogą wyróżnić swój 
produkt poprzez świadczenie dodatkowych 
usług energetycznych. Wspólne ramy 
powinny umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnienie w swoim 
krajowym programie wymogów służących 
osiągnięciu celu społecznego, zwłaszcza w 
celu dopilnowania, aby słabi ekonomicznie 
odbiorcy mieli dostęp do korzyści 
wynikających ze zwiększonej efektywności 
energetycznej. Powinny one także 
umożliwić państwom członkowskim 
zwolnienie małych przedsiębiorstw z 
zobowiązań dotyczących efektywności 
energetycznej. Komunikat Komisji 
„Program ‘Small Business Act’ dla 
Europy” określa zasady, jakie powinny 
zostać uwzględnione przez państwa 
członkowskie, które nie zdecydują się 
skorzystać z tej możliwości.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że posiadają oni stosowne 
kwalifikacje i zezwolenia, że nie są 
bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

(20) Audyty te powinny zostać 
przeprowadzone w niezależny i 
gospodarny sposób. Wymóg niezależności 
dopuszcza przeprowadzanie audytów przez 
profesjonalnych dostawców usług 
energetycznych, a także przez 
wewnętrznych rzeczoznawców, pod 
warunkiem, że ci ostatni posiadają również 
stosowne kwalifikacje i zezwolenia, że nie 
są bezpośrednio zaangażowani w działania 
będące przedmiotem audytu, oraz że 
państwo członkowskie stworzyło system 
gwarantujący i sprawdzający ich jakość 
oraz umożliwiający w razie potrzeby 
nakładanie kar.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 unijnego celu 
20 % oszczędności energii pierwotnej, a 
także utorowanie drogi dla dalszego 
zwiększenia efektywności energetycznej w 
dłuższej perspektywie.

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 
ramy służące do wspierania efektywności 
energetycznej w Unii, co ma zapewnić 
osiągnięcie do roku 2020 unijnego celu 
przynajmniej 20 % oszczędności energii 
pierwotnej, a także utorowanie drogi dla 
dodatkowej efektywności energetycznej i 
środków oszczędnościowych potrzebnych 
w dłuższej perspektywie do stworzenia do 
roku 2050 gospodarki opartej niemal 
całkowicie na energii odnawialnej i 
efektywnej energetycznie.
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Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa daje Europie możliwość dotrzymania zobowiązań szefów państw 
UE w zakresie energii i klimatu. Doprowadzenie do zmniejszenia unijnego zużycia energii 
pierwotnej o 20% to minimum potrzebne do stworzenia do 2050 r. samowystarczalnej, 
energooszczędnej gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii. Komisja ocenia, że 
obecne działania pozwolą na osiągnięcie zaledwie połowy tego celu, przy stratach 
wynoszących np. 1000 euro rocznie na gospodarstwo domowe. Przedmiotowa dyrektywa 
powinna zaradzić tej tendencji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. „oszczędność energii końcowej” 
oznacza ilość zaoszczędzonej energii 
ustaloną w wyniku pomiaru lub 
oszacowania zużycia przez użytkownika 
końcowego przed wdrożeniem co najmniej 
jednego środka poprawy efektywności 
energetycznej i po jego wdrożeniu, z 
jednoczesnym zapewnieniem normalizacji 
warunków zewnętrznych wpływających na 
zużycie energii;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest definicja oszczędności energii. Sprawozdawca sugeruje zastosowanie definicji 
zawartej w obecnie obowiązującej dyrektywie w sprawie usług energetycznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a. „zalecenia bardzo racjonalne pod 
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względem kosztów” oznaczają środki 
określone przez audyt energetyczny, 
mające pięcioletnie okresy zwrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 12b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b. „rachunek” oznacza wyciąg z 
rachunku i nie może być uważany za 
żądanie zapłaty (fakturę);

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 27a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27a. „gruntowna renowacja” oznacza 
remont, który zmniejsza ilość dostarczanej 
energii i jej końcowe zużycie w budynku o 
przynajmniej 75% w stosunku do poziomu 
sprzed renowacji;

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 27b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

27b. „stopniowa gruntowna renowacja” 
oznacza remont, który stopniowo 
zmniejsza ilość dostarczanej energii i jej 
końcowe zużycie w budynku łącznie o 
przynajmniej 75% w czasie normalnego 
cyklu renowacji, a jednocześnie sprawia, 
że żaden etap nie uniemożliwia realizacji 
następnych ani nie zwiększa ich kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Finansowanie i wsparcie techniczne

2a. Bez uszczerbku dla art. 107 i 108 
TFUE państwa członkowskie stworzą 
instrumenty finansowania łączące liczne 
źródła finansowania, w tym: 
a) wkład finansowy i grzywny za 
niedopełnienie obowiązków określonych w 
art. 6,
b) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną na mocy art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2009/29/WE,
c) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną pochodzące z unijnych 
obligacji projektowych,
d) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną w wieloletnich ramach 
finansowych, zwłaszcza Funduszu 
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Spójności i funduszach strukturalnych 
oraz specjalnych europejskich 
instrumentach finansowych, pomocy
technicznej i inżynierii finansowej,
e) zasoby przeznaczone na efektywność 
energetyczną przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i inne europejskie 
instytucje finansowe, zwłaszcza 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
(EBOR) oraz Bank Rozwoju Rady 
Europy,
f) środki krajowe, w tym pochodzące z 
banków publicznych oraz innych 
krajowych instytucji finansowych.
2. Instrumenty finansowania:
a) wykorzystują te pieniądze celem jak 
największego zaangażowania prywatnego 
kapitału, opierając się zwłaszcza na 
inwestorach instytucjonalnych;
b) dostarczają narzędzia finansowe (np. 
gwarancje pożyczkowe dla kapitału 
prywatnego, gwarancje pożyczkowe 
zachęcające do zawierania umów o 
poprawę efektywności energetycznej, 
dotacje, pożyczki o obniżonym 
oprocentowaniu i specjalne linie 
kredytowe), które zmniejszają potencjalne 
i rzeczywiste ryzyko projektów służących 
efektywności energetycznej;
c) są związane z programami lub 
agencjami, które będą gromadzić i 
oceniać jakość projektów służących 
oszczędności energii, dostarczać pomoc 
techniczną, promować rynek usług 
energetycznych i wspierać generowanie 
wśród konsumentów popytu na te usługi, 
zgodnie z art. 14;
d) zapewniają odpowiednie środki na 
wspieranie programów szkoleń i 
certyfikacji, podnoszących i 
potwierdzających kwalifikacje w zakresie 
efektywności energetycznej.
3. W razie potrzeby Komisja bezpośrednio 
lub za pośrednictwem europejskich 
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instytucji finansowych wspiera państwa 
członkowskie, na ich wniosek, w 
tworzeniu instrumentów finansowania 
oraz programów pomocy technicznej, 
celem zwiększenia efektywności 
energetycznej w poszczególnych 
sektorach, wspierając wymianę 
najlepszych praktyk między właściwymi 
władzami i organami krajowymi i 
regionalnymi.

Or. en

Uzasadnienie
Bez niezbędnych mechanizmów finansowych środki proponowane w niniejszej dyrektywie 
będą tylko pobożnym życzeniem i nie stworzą licznych miejsc pracy ani nie przyczynią się do 
innowacji. Na mocy proponowanej dyrektywy należy zatem ustanowić instrumenty 
finansowania, wykorzystując istniejące unijne źródła finansowania, np. fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności, których priorytetem powinny być efektywność energetyczna i obligacje 
projektowe. Przychody krajowe, np. pochodzące z unijnych aukcji w ramach systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, mające na celu większe zaangażowanie kapitału prywatnego, i 
zobowiązania w zakresie oszczędności zgodnie z art. 6, również mogą dostarczyć znaczną 
część koniecznych środków finansowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują
krajowy cel w zakresie efektywności 
energetycznej wyrażony jako bezwzględny 
poziom zużycia energii pierwotnej w roku 
2020. Podczas ustanawiania 
wspomnianego celu państwa 
członkowskie uwzględniają unijny cel w 
zakresie oszczędności energii w wysokości 
20%, środki przewidziane w niniejszej 
dyrektywie, środki przyjęte dla osiągnięcia 
krajowych celów w zakresie oszczędności 
energii przyjęte na podstawie art. 1
dyrektywy 2006/32/WE, a także inne 
środki poprawy efektywności 

1. Każde państwo członkowskie dba o to, 
by jego krajowy bezwzględny poziom 
zużycia energii pierwotnej w roku 2020 był 
przynajmniej poniżej jego celu 
określonego w lewej kolumnie tabeli 
zamieszczonej w załączniku I część A.
Takie obowiązkowe cele krajowe są 
spójne z unijnym celem w zakresie 
oszczędności energii w wysokości
przynajmniej 20%, o jakim mowa w art. 1
i który wymaga obniżenia zużycia energii 
pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 2020 r. w 
porównaniu z prognozami.



PR\878374PL.doc 15/98 PE472.358v01-00

PL

energetycznej w państwach 
członkowskich i na poziomie Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenia związane z unijnych prawodawstwem w zakresie odnawialnych źródeł energii 
i klimatu pokazują, że konieczne jest istnienie wiążących celów dla państw członkowskich. 
Przyczyniają się one do większej widoczności, zaangażowania politycznego i pewności 
inwestycji. Całościowe pozytywne korzyści makroekonomiczne i geopolityczne dla gospodarki 
i obywateli UE płynące z surowych środków efektywności energetycznej uzasadniają 
wprowadzenie wiążących celów. Dla osiągnięcia tego unijnego celu 20% konieczne będzie 
zdaniem Komisji ograniczenie o przynajmniej 368 Mtoe w 2020 r. (energia pierwotna).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. Komisja 
ocenia, czy prawdopodobne jest 
osiągnięcie przez Unię jej celu 20% 
oszczędności energii pierwotnej do roku 
2020, co wymagałoby obniżenia zużycia 
energii pierwotnej w UE o 368 Mtoe w 
2020 r., przy uwzględnieniu sumy 
krajowych celów, o których mowa w ust. 
1, oraz oceny, o której mowa w art. 19 ust. 
4.

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
skutecznie opracowane środki w celu 
dopilnowania, aby ich poziom zużycia 
energii pierwotnej był równy poziomowi 
określonemu w orientacyjnym kursie 
wyznaczonym w załączniku I część B lub 
niższy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby cele w zakresie oszczędności do 2020 r. zostały osiągnięte, państwa członkowskie 
powinny trzymać się orientacyjnego kursu nakreślającego drogę do osiągnięcia ich celów. 
Pozwoli to Komisji na monitorowanie i weryfikację niezbędne do osiągnięcia całkowitego 
unijnego celu w zakresie oszczędności energii. 
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Renowacja budynków

1. Państwa członkowskie dążą do 
zmniejszenia do dnia 31 grudnia 2050 r. 
zużycia energii przez istniejące zasoby 
budowlane o 80% w porównaniu z rokiem 
2010.
2. W ramach planów krajowych, o których 
mowa w art. 9 dyrektywy 2010/31/WE, i 
bez uszczerbku dla ust. 1 tego artykułu 
państwa członkowskie opracowują 
strategie i podejmują środki na rzecz 
gruntownej renowacji budynków, w tym 
stopniowej gruntownej renowacji. 
3. Do dnia 1 stycznia 2014 r. państwa 
członkowskie przygotują i upublicznią 
plany krajowe, o których mowa w ust. 2. 
Będą one obejmować co najmniej:
a) rejestr budynków z podziałem na 
kategorie,
b) cele w zakresie gruntownej renowacji 
na 2020, 2030 i 2040 r. z podziałem na 
kategorie budynków. Cele te są spójne z 
osiągnięciem długofalowego celu, o 
którym mowa w ust. 1,
c) środki służące rozwiązaniu problemów 
społecznych, technicznych i finansowych 
w sektorze budynków,
d) środki gwarantujące, że lokatorzy nie 
poniosą konsekwencji finansowych.
4. Państwa członkowskie dbają o to, by 
gruntowna i stopniowa gruntowna 
renowacja została przeprowadzona 
najpierw w budynkach o przeznaczeniu 
handlowym i budynkach mieszkalnych 
mających najgorszą charakterystykę 
energetyczną.
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5. Państwa członkowskie dbają o to, by 
gruntowna renowacja została 
przeprowadzona najpierw w budynkach 
mających najgorszą charakterystykę 
energetyczną, będących własnością władz 
publicznych lub przez nie zajmowanych.

Or. en

Uzasadnienie
Budynki UE odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii, a potencjał istniejących 
zasobów budowlanych w zakresie oszczędności jest w dużym stopniu niewykorzystywany. 
Dlatego też sprawozdawca proponuje, aby wybrać holistyczne, długofalowe podejście oparte 
na krajowych „planach działania dotyczących budynków 2050”. Dzięki propagowaniu 
„gruntowniejszych” renowacji w skali 2% rocznie ilość energii zużywanej przez zasoby 
budowlane w UE zostanie zmniejszona do 2050 r. średnio do jednej piątej obecnego zużycia.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla art. 7 dyrektywy 
2010/31/UE, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby od dnia 1 stycznia 2014 
r. 3 % całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych było poddawane co roku 
renowacji w celu spełnienia co najmniej 
wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie w zastosowaniu art. 4 
dyrektywy 2010/31/UE. Współczynnik 3 % 
oblicza się w oparciu o całkowitą 
powierzchnię pomieszczeń w budynkach o 
całkowitej powierzchni użytkowej 
wynoszącej ponad 250 m2 stanowiących 
własność instytucji publicznych 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, które na dzień 1 stycznia 
każdego roku, nie spełniają krajowych 

1. W celu wdrożenia krajowego planu, o 
którym mowa w art. 3a, i bez uszczerbku 
dla art. 9 dyrektywy 2010/31/UE państwa 
członkowskie dopilnowują, aby od dnia 1 
stycznia 2014 r. przynajmniej 3 % 
całkowitej powierzchni pomieszczeń 
będących własnością instytucji 
publicznych lub przez te instytucje 
zajmowanych było poddawane co roku
gruntownej lub stopniowej gruntownej
renowacji.
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wymagań minimalnych dotyczących 
charakterystyki energetycznej ustalonych 
w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 
2010/31/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Instytucje publiczne, w tym instytucje unijne, muszą dawać dobry przykład. Budynki będące 
własnością instytucji publicznych lub przez nie zajmowane mogą przyczynić się do 
koniecznych innowacji technicznych, finansowych i organizacyjnych oraz do stworzenia rynku 
ESCO. Dlatego też sprawozdawca uważa, że minimalny wiążący poziom renowacji wynoszący 
3% jest dostatecznie ambitny.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie wspierają 
podmioty prawa publicznego w 
podejmowaniu gruntownych renowacji 
3% łącznej posiadanej przez nie 
powierzchni użytkowej na rok.

Or. en

Uzasadnienie

Podmioty prawa publicznego nie mogą podnosić podatków ani zwiększać poziomu czynszów, 
co ogranicza ich możliwości inwestycyjne. Państwa członkowskie powinny zatem przyjąć 
aktywne strategie wspierające gruntowne remonty zwłaszcza w sektorze budownictwa 
socjalnego.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 2014 
r. państwa członkowskie sporządzają i 
udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych, wskazujący:

3. Do celów ust. 1, do dnia 1 stycznia 2014 
r. państwa członkowskie sporządzają i 
udostępniają publicznie wykaz budynków 
stanowiących własność ich instytucji 
publicznych lub przez te instytucje 
zajmowanych, wskazujący:

Or. en

Uzasadnienie

Wykazy budynków publicznych powinny być kompleksowe i uwzględniać zarówno budynki 
stanowiące własność instytucji publicznych, jak i przez nie zajmowane.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zachęcają 
instytucje publiczne do:

4. Państwa członkowskie zachęcają 
publiczne instytucje lokalne, gminy i inne 
instytucje publiczne do:

Or. en

Uzasadnienie

Szereg gmin oraz innych instytucji publicznych w państwach członkowskich wdrożyło już –
albo planuje wdrożyć – zintegrowane podejście w zakresie obszarów miejskich, wykraczające 
poza jednostkowe interwencje w budynkach. Państwa członkowskie powinny zatem zachęcać 
gminy, miasta, regiony i inne instytucje publiczne do realizacji takich inicjatyw i koncepcji w 
celu rozwoju np. miast i regionów o niskim zużyciu energii, w ramach lokalnych procesów 
demokratycznych i zarządzania.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przyjęcia planu na rzecz efektywności 
energetycznej, samodzielnego lub w 
ramach szerzej zakrojonego planu 
dotyczącego klimatu bądź środowiska, 
zawierającego konkretne cele w zakresie 
oszczędności energii, co ma na celu 
systematyczną poprawę efektywności 
energetycznej instytucji;

a) przyjęcia zintegrowanego planu na rzecz 
efektywności energetycznej, 
samodzielnego lub w ramach szerzej 
zakrojonego planu dotyczącego klimatu, 
miast i regionów o niskim zużyciu energii
bądź środowiska, zawierającego konkretne 
cele w zakresie oszczędności energii, co 
ma na celu systematyczną poprawę ich
oszczędności energii i efektywności 
energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Szereg gmin oraz innych instytucji publicznych w państwach członkowskich wdrożyło już –
albo planuje wdrożyć – zintegrowane podejście w zakresie obszarów miejskich, wykraczające 
poza jednostkowe interwencje w budynkach. Państwa członkowskie powinny zatem zachęcać 
gminy, miasta, regiony i inne instytucje publiczne do realizacji takich inicjatyw i koncepcji w 
celu rozwoju np. miast i regionów o niskim zużyciu energii, w ramach lokalnych procesów 
demokratycznych i zarządzania.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o wysokiej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
instytucje publiczne nabywały jedynie 
produkty, usługi i budynki o najwyższej 
charakterystyce energetycznej zgodnie z 
treścią załącznika III.

Or. en
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Uzasadnienie

Instytucje publiczne muszą zawsze nabywać jedynie produkty, usługi i budynki o najwyższej 
charakterystyce energetycznej. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy zobowiązujące do oszczędności 
energii

Or. en

Uzasadnienie

Ten system stanowi centralny element niniejszej dyrektywy i musi prowadzić do realnej 
oszczędności energii.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do efektywności 
energetycznej. System ten zapewnia 
osiągnięcie przez wszystkich 
dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, rocznych oszczędności 
energii równych 1,5 % ich wielkości 
sprzedaży energii w poprzednim roku w
tym państwie członkowskim z 
pominięciem energii wykorzystanej w 
transporcie. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.

1. Każde państwo członkowskie ustanawia 
system zobowiązujący do oszczędności 
energii. System ten zapewnia osiągnięcie 
przez dystrybutorów energii lub wszystkie 
przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną 
sprzedaż energii, które prowadzą 
działalność na terytorium danego państwa 
członkowskiego, łącznych rocznych 
oszczędności energii końcowej równych 
przynajmniej 1,5 % ich średniej wielkości 
rocznej sprzedaży energii w ujęciu 
ostatnich trzech lat w tym państwie 
członkowskim. Wspomnianą wielkość 
oszczędności energii strony zobowiązane 
osiągają wśród odbiorców końcowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Proponowany obowiązek oszczędności na poziomie 1,5% rocznie musi mieć zastosowanie do 
całej gospodarki, należy zatem uwzględnić tutaj sektor transportu dysponujący znacznym, acz 
dotąd niewykorzystanym potencjałem ekonomicznym w dziedzinie oszczędności. Oprócz tego, 
celem zrównoważenia ewentualnych różnic pomiędzy poszczególnymi latami spowodowanych 
ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub zmianami ekonomicznymi, sprawozdawca 
sugeruje uśrednienie ilości docelowych raczej w oparciu o okres trzyletni niż sugerowany 
przez Komisję okres jednego roku.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyrażają 
wielkość oszczędności energii wymaganą 
od każdej strony zobowiązanej w 
kategoriach zużycia energii końcowej lub
pierwotnej. Metodę wybraną w celu 
wyrażenia wymaganej wielkości 
oszczędności energii wykorzystuje się 
także do obliczania oszczędności 
zgłaszanych przez strony zobowiązane. 
Zastosowanie mają współczynniki 
konwersji podane w załączniku IV.

2. Państwa członkowskie wyrażają 
końcową wielkość oszczędności energii 
wymaganą od każdej strony zobowiązanej 
w kategoriach zużycia energii pierwotnej. 
Metodę wybraną w celu wyrażenia 
wymaganej wielkości oszczędności energii 
wykorzystuje się także do obliczania 
oszczędności zgłaszanych przez strony 
zobowiązane. Zastosowanie mają 
współczynniki konwersji podane w 
załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązania muszą obejmować końcowe zużycie i być obliczane w ujęciu pierwotnym, 
ponieważ to ostatnie odzwierciedla realny wpływ zużycia energii.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, by 1,5% oszczędności 
osiąganych corocznie stanowiło dodatek 
do oszczędności uzyskanych w latach 
poprzednich, zgodnie z załącznikiem Va.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi wyjaśnienie pierwotnego zamiaru Komisji i ma zagwarantować, 
że 1,5-procentowe coroczne oszczędności będą miały efekt kumulacyjny.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Dla celów ust. 1 środki o efekcie 
deadweight określone w pkt 1 załącznika 
V nie są zaliczane do wielkości 
oszczędności energii wymaganej od każdej 
strony zobowiązanej.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe, określone w pkt. 1 
załącznika V, nie mogą stanowić więcej 
niż 10 % wielkości oszczędności energii 
wymaganej od każdej strony zobowiązanej 
i kwalifikują się do zaliczenia w poczet 
zobowiązania określonego w ust. 1 jedynie 
w przypadku połączenia ich ze środkami, 
do których przypisane są bardziej 
długotrwałe oszczędności.

3. Dla celów ust. 1 środki ukierunkowane 
na oszczędności krótkoterminowe, 
określone w pkt. 1 załącznika V, nie mogą 
stanowić więcej niż 10 % wielkości 
oszczędności energii wymaganej od każdej 
strony zobowiązanej i kwalifikują się do 
zaliczenia w poczet zobowiązania 
określonego w ust. 1 jedynie w przypadku 
połączenia ich ze środkami, do których 
przypisane są bardziej długotrwałe 
oszczędności.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Dla celów ust. 1 państwa członkowskie 
dopilnowują, by środki, do których 
przypisane są bardziej długotrwałe 
oszczędności, przeznaczane zwłaszcza na 
stopniowe i gruntowne renowacje, 
stanowiły przynajmniej 50% wielkości 
oszczędności energii wymaganej od każdej 
strony zobowiązanej.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny zadbać, aby w większym stopniu uznano zasługi stron 
zobowiązanych wdrażających środki dające znaczną i długotrwałą oszczędność energii. W 
ramach tego systemu należy zatem promować i nagradzać stopniową i gruntowną renowację 
zasobów budowanych.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt. 2 załącznika V. Tworzą one systemy 
kontroli, w ramach których niezależnej 
weryfikacji poddaje się przynajmniej 
statystycznie istotną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
oszczędności zgłaszane przez strony 
zobowiązane zostały obliczone zgodnie z 
pkt. 2 załącznika V. Tworzą one niezależne 
systemy pomiarów, kontroli i weryfikacji, 
w ramach których niezależnej weryfikacji 
poddaje się przynajmniej statystycznie 
istotną i reprezentatywną część środków 
poprawy efektywności energetycznej 
wdrożonych przez strony zobowiązane.

Or. en

Uzasadnienie

Całkowicie przejrzyste i niezależne pomiary i weryfikacje mają kluczowe znaczenie dla rynku 
i społecznego zaufania do tego nowego proponowanego systemu oszczędności energii. Nie 
należy dopuścić do niewłaściwej działalności rynkowej. 

Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ramach systemu zobowiązującego do 
efektywności energetycznej państwa 
członkowskie mogą: 

5. W ramach systemu zobowiązującego do 
oszczędności energii państwa 
członkowskie mają:
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Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; w 
takim przypadku ustanawiają one proces 
akredytacji, który jest jasno określony, 
przejrzysty i otwarty dla wszystkich 
podmiotów działających na rynku, a także 
jest ukierunkowany na zmniejszenie do 
minimum kosztów certyfikacji;

(b) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie w poczet swojego zobowiązania 
certyfikowanych oszczędności energii 
osiągniętych przez dostawców usług 
energetycznych lub inne strony trzecie; 
ustanawiają one proces akredytacji, który
jest jasno określony, przejrzysty i otwarty 
dla wszystkich podmiotów działających na 
rynku, a także jest ukierunkowany na 
zmniejszenie do minimum kosztów 
certyfikacji;

Or. en

Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte w dowolnym z dwóch 
poprzednich lub dwóch następnych lat.

(c) zezwolić stronom zobowiązanym na 
zaliczenie oszczędności osiągniętych w 
danym roku, tak jakby zostały one 
osiągnięte albo w poprzednim, albo w 
następnym roku.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie wymaga uzasadnienia.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) osiągnięte oszczędności energii; a) wymagane oszczędności energii i 
osiągnięte oszczędności energii; Stosuje 
się wzór oszczędności energii zawarty w 
załączniku Va.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi wyjaśnienie pierwotnego zamiaru Komisji i ma zagwarantować, 
że 1,5-procentowe coroczne oszczędności będą miały efekt kumulacyjny. 

Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia usług energetycznych oraz 
innych środków poprawy efektywności 
energetycznej, lub utrudnić rozwój rynku 
usług energetycznych i innych środków 
poprawy efektywności energetycznej, w 
tym od zamykania dostępu do rynku dla 
konkurentów lub nadużywania pozycji 
dominującej.

7. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
podmioty działające na rynku 
powstrzymały się od wszelkich działań, 
które mogłyby stworzyć bariery dla popytu 
i świadczenia energooszczędnych usług 
oraz innych środków poprawy 
efektywności energetycznej, lub utrudnić 
rozwój rynku energooszczędnych usług i 
innych środków poprawy efektywności 
energetycznej, w tym od zamykania 
dostępu do rynku dla konkurentów lub 
nadużywania pozycji dominującej.

Or. en

Uzasadnienie



PE472.358v01-00 28/98 PR\878374PL.doc

PL

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W ramach alternatywy w stosunku do 
ust. 1 państwa członkowskie mogą 
zdecydować się na podjęcie innych 
środków w celu uzyskania oszczędności 
energii wśród odbiorców końcowych. 
Roczna ilość energii oszczędzonej dzięki 
temu podejściu jest równa ilości 
oszczędzonej energii wskazanej w ust. 1.

9. Państwa członkowskie pozwalają 
stronom zobowiązanym na wypełnianie od 
25% do 50% ich zobowiązań rocznie w 
drodze płatności na rzecz instrumentów 
finansowania, o których mowa w art. 2a. 
Odbywa się to poprzez przekazywanie na 
rzecz instrumentu finansowania kwoty 
równej kosztom inwestycyjnym, jakie 
szacunkowo umożliwiają wypełnienie 
odnośnej części ich zobowiązania.

Or. en

Uzasadnienie

Całościowa klauzula opt-out sugerowana przez Komisję zagrażałaby temu nowemu modelowi 
biznesowemu wprowadzanemu przez art. 6. Podejście sugerowane przez sprawozdawcę daje 
państwom członkowskim, które się na to zdecydują, szansę umożliwienia swoim stronom 
zobowiązanym wniesienia częściowego wkładu w instrument finansowania (art. 2a) zamiast 
pełnego wdrożenia środków służących oszczędności energii. Jednocześnie to podejście 
zagwarantuje, że cel oszczędności w wysokości 1,5% zostanie osiągnięty na szczeblu państwa 
członkowskiego dzięki wykorzystaniu wniesionego wkładu na środki służące oszczędności 
energii.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 9 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wybrały 
niniejszy wariant, powiadamiają Komisję, 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2013 r., o
alternatywnych środkach, które planują
przyjąć, opisując między innymi zasady 
dotyczące nakładania kar, o których mowa 

Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję, najpóźniej do dnia 1 stycznia 
2013 r., o tej części zobowiązań, którą
planują wykonać, umożliwiając stronom 
zobowiązanym wniesienie wkładu w 
instrument finansowania, opisując między 
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w art. 9, oraz wykazując w jaki sposób 
zamierzają uzyskać wymagane
oszczędności energii. Komisja może 
odrzucić te środki lub zasugerować zmiany 
w terminie 3 miesięcy od powiadomienia. 
W takich przypadkach alternatywne 
podejście nie jest stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

innymi zasady dotyczące nakładania kar, o 
których mowa w art. 9, oraz wykazując w 
jaki sposób zamierzają uzyskać
proponowane oszczędności energii, 
wykorzystując wniesione fundusze. 
Komisja może odrzucić te środki lub 
zasugerować zmiany w terminie 3 miesięcy 
od powiadomienia. W takich przypadkach
programy i środki nie są stosowane przez 
zainteresowane państwo członkowskie do 
czasu, gdy Komisja wyraźnie uzna 
ponownie przedłożony lub zmieniony 
projekt przedmiotowych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Całościowa klauzula opt-out sugerowana przez Komisję zagrażałaby temu nowemu modelowi 
biznesowemu wprowadzanemu przez art. 6. Podejście sugerowane przez sprawozdawcę daje 
państwom członkowskim, które się na to zdecydują, szansę umożliwienia swoim stronom 
zobowiązanym wniesienia częściowego wkładu w instrument finansowania (art. 2a) zamiast 
pełnego wdrożenia środków służących oszczędności energii. Jednocześnie to podejście 
zagwarantuje, że cel oszczędności w wysokości 1,5% zostanie osiągnięty na szczeblu państwa 
członkowskiego dzięki wykorzystaniu wniesionego wkładu na środki służące oszczędności 
energii.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. W stosownych przypadkach Komisja 
ustanawia w drodze aktu delegowanego 
zgodnie z art. 18 system wzajemnego 
uznawania oszczędności energii 
osiągniętych w ramach krajowych 
systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej. System tego 
rodzaju umożliwi stronom zobowiązanym 
zaliczenie oszczędności energii 
osiągniętych i certyfikowanych w danym 

skreślony
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państwie członkowskim w poczet ich 
zobowiązań w innym państwie 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy zobowiązujące do oszczędności energii należy ustanowić na szczeblu krajowym i 
wdrażać na terytorium danego państwa.

Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, audytów energetycznych po 
przystępnej cenie i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

1. Państwa członkowskie wspierają 
dostępność, dla wszystkich odbiorców 
końcowych, wysokiej jakości audytów 
energetycznych, racjonalnych pod 
względem kosztów i przeprowadzanych w 
sposób niezależny przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów.

Or. en

Uzasadnienie

MŚP będą potrzebować wsparcia, aby pokryć koszty audytów energetycznych, ale także aby 
wdrożyć proponowane podczas audytów rekomendacje mające nawet pięcioletni okres 
zwrotu. Wysokiej jakości audyty i realne wdrożenie przynajmniej najbardziej opłacalnych 
środków to kluczowe elementy skutecznej i efektywnej polityki w zakresie oszczędności energii 
opartej na audytach, jaka jest celem art. 7.
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Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
zachęty i systemy finansowe, takie jak 
obniżki podatków i dotacje, aby sprawić, 
by małe i średnie przedsiębiorstwa mogły 
w całości lub w części pokryć koszty 
audytu energetycznego i wdrożenia 
wysoce opłacalnych zaleceń płynących z 
takich audytów. 

Or. en

Uzasadnienie

MŚP będą potrzebować wsparcia, aby pokryć koszty audytów energetycznych, ale także aby 
wdrożyć proponowane podczas audytów rekomendacje mające nawet pięcioletni okres 
zwrotu. Wysokiej jakości audyty i realne wdrożenie przynajmniej najbardziej opłacalnych 
środków to kluczowe elementy skutecznej i efektywnej polityki w zakresie oszczędności energii 
opartej na audytach, jaka jest celem art. 7.

Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają, aby 
przedsiębiorstwa będące beneficjentami 
zachęt lub systemów wsparcia 
finansowego zobowiązywały się do 
wdrożenia wysoce opłacalnych zaleceń 
wynikających z audytów. 

Or. en

Uzasadnienie

MŚP będą potrzebować wsparcia, aby pokryć koszty audytów energetycznych, ale także aby 
wdrożyć proponowane podczas audytów rekomendacje mające nawet pięcioletni okres 
zwrotu. Wysokiej jakości audyty i realne wdrożenie przynajmniej najbardziej opłacalnych 
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środków to kluczowe elementy skutecznej i efektywnej polityki w zakresie oszczędności energii 
opartej na audytach, jaka jest celem art. 7.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego. 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przedsiębiorstwa nieuwzględnione w 
drugim akapicie ust. 1 zostały poddane 
audytowi energetycznemu 
przeprowadzonemu w niezależny i 
opłacalny ekonomicznie sposób przez 
wykwalifikowanych i/lub akredytowanych 
ekspertów najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2014 r. oraz co trzy lata od daty 
poprzedniego audytu energetycznego. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie wprowadzają 
programy lub przepisy dotyczące zachęt 
finansowych na mocy art. 6, aby pomóc 
przedsiębiorstwom objętym ust. 2 tego 
artykułu przekształcić zalecenia 
obowiązkowych audytów w inwestycje w 
oszczędność energii. Komisja ustanawia w 
ramach unijnych przepisów dotyczących 
pomocy państwa wytyczne pozwalające 
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stwierdzić, jakie zachęty finansowe 
utworzone przez państwa członkowskie na 
rzecz ich przedsiębiorstw będą zgodne z 
przepisami dotyczącymi rynku 
wewnętrznego i przepisami o pomocy 
państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzywa państwa członkowskie, zgodnie z przepisami dotyczącymi rynku 
wewnętrznego i pomocy państwa, do pomocy finansowej dla przedsiębiorstw podczas 
wdrażania środków zaproponowanych w wyniku audytów energetycznych.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
końcowym odbiorcom energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej zapewniono możliwość 
korzystania z indywidualnych liczników, 
które dokonują dokładnych pomiarów i 
umożliwiają odczytanie swojego 
rzeczywistego zużycia energii, a także 
informują o rzeczywistym czasie 
korzystania z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

1. Jeśli instalowane są inteligentne 
liczniki, państwa członkowskie 
dopilnowują, aby końcowym odbiorcom 
energii elektrycznej, gazu ziemnego,
różnego rodzaju centralnego ogrzewania 
lub chłodzenia oraz ciepłej wody 
użytkowej dostarczanej z wodociągów 
miejskich lub w inny sposób zapewniono 
możliwość korzystania z indywidualnych 
liczników, które dokonują dokładnych 
pomiarów i umożliwiają odczytanie 
swojego rzeczywistego zużycia energii, a 
także informują w czasie rzeczywistym o 
rzeczywistym czasie korzystania z energii, 
bezpłatnie i w formie umożliwiającej 
konsumentom lepsze zrozumienie tego, 
jak korzystają z energii, zgodnie z 
załącznikiem VI.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zadowolony z instalacji inteligentnych liczników, o ile analiza kosztów i 
korzyści zostanie pozytywnie oceniona zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu, co nie zawsze następuje w 
przypadku małych klientów, jak gospodarstwa domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że 
istnieje dostatecznie wiele dowodów, z punktu widzenia zaspokajania popytu na energię, aby 
narzucić stosowanie inteligentnych liczników przedsiębiorstwom zużywającym pewną ilość 
energii elektrycznej.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli rozpowszechnianie inteligentnych 
liczników zostanie ocenione pozytywnie, 
zgodnie z dyrektywami 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczącymi rynków energii 
elektrycznej i gazu ziemnego, państwa 
członkowskie dopilnowują, aby cele w 
zakresie oszczędności energii oraz 
korzyści osiągane przez odbiorców 
końcowych były w pełni uwzględniane 
przy ustalaniu minimalnych funkcji 
liczników oraz zobowiązań nakładanych na 
uczestników rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zadowolony z instalacji inteligentnych liczników, o ile analiza kosztów i 
korzyści zostanie pozytywnie oceniona zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu, co nie zawsze następuje w 
przypadku małych klientów, jak gospodarstwa domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że 
istnieje dostatecznie wiele dowodów, z punktu widzenia zaspokajania popytu na energię, aby 
narzucić stosowanie inteligentnych liczników przedsiębiorstwom zużywającym pewną ilość 
energii elektrycznej.



PR\878374PL.doc 35/98 PE472.358v01-00

PL

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zadbają, aby 
przedsiębiorstwa, w tym także 
reprezentujące sektor handlowy, których 
końcowe zużycie energii elektrycznej 
przekracza 6000 kWh rocznie, 
zainstalowały inteligentne liczniki 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 2015 r.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zadowolony z instalacji inteligentnych liczników, o ile analiza kosztów i 
korzyści zostanie pozytywnie oceniona zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu, co nie zawsze następuje w 
przypadku małych klientów, jak gospodarstwa domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że 
istnieje dostatecznie wiele dowodów, z punktu widzenia zaspokajania popytu na energię, aby 
narzucić stosowanie inteligentnych liczników przedsiębiorstwom zużywającym pewną ilość 
energii elektrycznej.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

końcowi zwrócą się z takim wnioskiem, 
dane pomiarowe dotyczące ich produkcji 
lub zużycia energii w czasie rzeczywistym 
będą udostępniane im lub stronie trzeciej 
działającej w ich imieniu bez dodatkowych 
kosztów dla odbiorcy końcowego, w 
formacie umożliwiającym porównanie 
podobnych transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zadowolony z instalacji inteligentnych liczników, o ile analiza kosztów i 
korzyści zostanie pozytywnie oceniona zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu, co nie zawsze następuje w 
przypadku małych klientów, jak gospodarstwa domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że 
istnieje dostatecznie wiele dowodów, z punktu widzenia zaspokajania popytu na energię, aby 
narzucić stosowanie inteligentnych liczników przedsiębiorstwom zużywającym pewną ilość 
energii elektrycznej.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zadowolony z instalacji inteligentnych liczników, o ile analiza kosztów i 
korzyści zostanie pozytywnie oceniona zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu, co nie zawsze następuje w 
przypadku małych klientów, jak gospodarstwa domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że 
istnieje dostatecznie wiele dowodów, z punktu widzenia zaspokajania popytu na energię, aby 
narzucić stosowanie inteligentnych liczników przedsiębiorstwom zużywającym pewną ilość 
energii elektrycznej.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zadowolony z instalacji inteligentnych liczników, o ile analiza kosztów i 
korzyści zostanie pozytywnie oceniona zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2009/72/WE i 
2009/73/WE dotyczących rynku energii elektrycznej i gazu, co nie zawsze następuje w 
przypadku małych klientów, jak gospodarstwa domowe. Sprawozdawca uważa jednak, że 
istnieje dostatecznie wiele dowodów, z punktu widzenia zaspokajania popytu na energię, aby 
narzucić stosowanie inteligentnych liczników przedsiębiorstwom zużywającym pewną ilość 
energii elektrycznej.
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Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
odbiorcom końcowym zaoferowano wybór 
dotyczący otrzymywania rachunków w 
wersji elektronicznej lub papierowej, a 
także umożliwiono łatwy dostęp do 

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

umożliwiono łatwy dostęp do 
uzupełniających informacji 
umożliwiających samodzielne sprawdzenie 
zużycia w przeszłości, zgodnie z 
załącznikiem VI (pkt 1.1).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie wprowadzają 
wymóg, zgodnie z którym na wniosek 
odbiorców końcowych informacje 
dotyczące ich rozliczeń energii i zużycia w 
przeszłości są udostępniane dostawcy 
usług energetycznych wyznaczonemu 
przez odbiorcę końcowego. W przypadku 
instalowania inteligentnych liczników 
państwa członkowskie zakazują 
wystawiania rachunków z datą wsteczną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje pochodzące z 
opomiarowania i rozliczeń indywidualnego 
zużycia energii, jak również inne 

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

informacje wymienione w ust. 1 i 2 oraz w 
załączniku VI, są udostępniane odbiorcom 
końcowym nieodpłatnie w ciągu dwóch 
godzin lub tak szybko, jak jest to możliwe 
pod względem technicznym. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje przekazywane w czasie rzeczywistym są zasadnicze dla bardziej efektywnego 
wykorzystania energii.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Program informowania i wzmacniania 

pozycji konsumentów
1. Państwa członkowskie przygotowują 
krajową strategię promującą i 
umożliwiającą efektywne wykorzystanie 
energii przez małych klientów, w tym 
gospodarstwa domowe.
2. Dla celów ust. 1 państwa członkowskie 
uwzględniają przynajmniej:
a) wprowadzenie jednego punktu 
kontaktowego zajmującego się 
doradztwem i obsługującego 
akredytowanych dostawców, zgodnie z art. 
13 i 14;
b) szereg instrumentów i strategii 
promujących zmianę zachowań, w tym:
- zachęty fiskalne;
- dostęp do finansowania, grantów lub 
dotacji;
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- dostarczanie informacji;
- wzorcowe projekty; 
- działania w miejscu pracy;
- minimalne standardy dotyczące 
informacji na rachunkach i formatu 
faktur;
c) program udziału konsumentów i 
organizacji konsumentów podczas 
rozpowszechniania inteligentnych 
liczników poprzez powiadamianie o:
- opłacalnych i łatwych do osiągnięcia 
zmianach w wykorzystaniu energii;
- informacjach dotyczących środków 
efektywności energetycznej; 

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy dotyczące informacji i doradztwa zawarte w niniejszej dyrektywie nie wystarczą do 
osiągnięcia jej celu polegającego na zaangażowaniu odnośnych grup użytkowników 
końcowych. Istotne jest, aby dostarczanie informacji nie było celem samym w sobie, ale było 
włączone w ramy ustawodawcze, które nagradzają jedynie wyniki (a nie wkład) projektów 
służących efektywności energetycznej – tj. wyłącznie wymierne zmiany w zachowaniu są 
nagradzane, a nie tylko zwykłe rozpowszechnianie informacji. 

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie określają przepisy 
dotyczące kar nakładanych w przypadku 
nieprzestrzegania przepisów krajowych 
przyjętych na podstawie art. 6-8, a także 
podejmują środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające oraz być przynajmniej 
pięciokrotnie wyższe niż średnie koszty 
przewidziane w odnośnych krajowych 
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powiadamiają o tych przepisach Komisję, a 
następnie bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

programach dotyczących zobowiązania do 
oszczędzania energii oraz być wpłacane 
na rzecz instrumentu finansowania, o 
którym mowa w art. 2a. Najpóźniej do 
dnia [12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy] państwa 
członkowskie powiadamiają o tych 
przepisach Komisję, a następnie 
bezzwłocznie powiadamiają ją o 
wszystkich późniejszych zmianach, które 
ich dotyczą.

Or. en

Uzasadnienie

Kary pieniężne nakładane w przypadku niewykonania zobowiązań powinny być na tyle 
odstraszające, aby rzeczywiście zapewnić pełne wdrożenie środków proponowanych w 
dyrektywie.

Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zagospodarowania przestrzennego miast i 
wsi, a także spełniały kryteria 
projektowania przedstawione w załączniku 
VII. Krajowe plany w zakresie ogrzewania 
i chłodzenia w pełni uwzględniają analizę 
krajowego potencjału w zakresie 
wysokosprawnej kogeneracji, 
przeprowadzaną na mocy dyrektywy 
2004/8/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny korzystać z potencjału w zakresie połączonej produkcji mocy, 
ogrzewania i chłodzenia, jakim dysponują na swoim terytorium.

Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 3, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) wymóg określony w ust. 3 lit. b), 
związany z lokalizacją instalacji, nie może 
być spełniony w związku z potrzebą 
zlokalizowania instalacji w pobliżu 
składowiska geologicznego 
dopuszczonego na podstawie dyrektywy 
2009/31/WE;
c) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
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elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia.
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny korzystać z potencjału w zakresie połączonej produkcji mocy, 
ogrzewania i chłodzenia, jakim dysponują na swoim terytorium. Nie ma zatem powodu do 
wyłączeń.

Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
krajowe akty wykonawcze w sprawie 
planowania przestrzennego miast i wsi 
były dostosowane do kryteriów udzielania 
zezwoleń określonych w ust. 3, a także
zgodne z krajowymi planami w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, o których mowa 
w ust. 1.

5. Państwa członkowskie dopilnowują, aby
kryteria udzielania zezwoleń określone w 
ust. 3 były zgodne z krajowymi planami w 
zakresie ogrzewania i chłodzenia, o
których mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów dotyczących planowania 
przestrzennego, ale państwa członkowskie powinny także korzystać z krajowego potencjału w 
zakresie wysokosprawnej kogeneracji.
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Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą określić 
warunki wyłączenia z przepisów ust. 6, 
gdy:

skreślony

a) warunki progowe związane z 
dostępnością obciążenia cieplnego, 
określone w pkt 1 załącznika VIII, nie 
zostały spełnione;
b) analiza kosztów i korzyści wykazuje, że 
koszty przewyższają korzyści w 
porównaniu z pełnymi kosztami cyklu 
użytkowania, w tym inwestycji w 
infrastrukturę, związanymi z 
dostarczaniem takiej samej ilości energii 
elektrycznej i ciepła przy uwzględnieniu 
oddzielnego ogrzewania lub chłodzenia. 
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
wspomniane warunki do dnia 1 stycznia 
2014 r. Komisja może odrzucić te warunki 
lub zasugerować zmiany w terminie 6 
miesięcy od powiadomienia. W takich 
przypadkach warunki zwolnienia nie są 
stosowane przez zainteresowane państwo 
członkowskie do czasu, gdy Komisja 
wyraźnie uzna ponownie przedłożone lub 
zmienione warunki. 

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny korzystać z potencjału w zakresie połączonej produkcji mocy, 
ogrzewania i chłodzenia, jakim dysponują na swoim terytorium. Nie ma zatem powodu do 
wyłączeń.
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny korzystać z potencjału w zakresie połączonej produkcji mocy, 
ogrzewania i chłodzenia, jakim dysponują na swoim terytorium. Nie ma zatem powodu do 
wyłączeń.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny korzystać z potencjału w zakresie połączonej produkcji mocy, 
ogrzewania i chłodzenia, jakim dysponują na swoim terytorium. Nie ma zatem powodu do 
wyłączeń.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają, by łączna 
roczna efektywność energetyczna ich 
instalacji elektrociepłowniczych wzrastała 
co roku o przynajmniej 1% i osiągnęła 
średnio przynajmniej 60% do 2025 r. 

Or. en

Uzasadnienie
Unijny system przetwarzania energii – od elektrowni konwencjonalnych do rafinerii – ma 
ogólnie dość niski poziom efektywności, poniżej 35%. W następnych latach możliwe są 
znaczące i szybkie oszczędności. Państwa członkowskie powinny także wykorzystać istniejący 
potencjał w zakresie kogeneracji.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wdrażają 
przynajmniej jedną trzecią uznanego 
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potencjału wysokosprawnej kogeneracji 
oraz efektywnego lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia, o których mowa w art. 10 ust. 
1, do roku 2020, a dwie trzecie – do 
2030 r.

Or. en

Uzasadnienie

Unijny system przetwarzania energii – od elektrowni konwencjonalnych do rafinerii – ma 
ogólnie dość niski poziom efektywności, poniżej 35%. W następnych latach możliwe są 
znaczące i szybkie oszczędności. Państwa członkowskie powinny także wykorzystać istniejący 
potencjał w zakresie kogeneracji.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Państwa członkowskie mogą 
zagwarantować możliwość uwzględnienia 
w systemach i taryfach aspektu 
społecznego w odniesieniu do przesyłu i 
dystrybucji energii sieciowej, pod 
warunkiem, że struktura taryf będzie 
przyczyniać się do ogólnej efektywności (w 
tym efektywności energetycznej) 
generowania, przesyłu, dystrybucji i 
dostaw energii. 

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 62

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 2 
dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych1 państwa 
członkowskie dopilnowują, aby stosownie 
do wymogów dotyczących zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci, w 
oparciu o przejrzyste i niedyskryminujące 
kryteria określone przez właściwe organy 
krajowe, operatorzy systemów 
przesyłowych oraz operatorzy systemów 
dystrybucyjnych na ich terytorium:

_____________
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Uzasadnienie

Priorytetowy dostęp i dysponowanie sieciami dla CHP są pożądane, ale nie powinno to 
utrudniać priorytetowego dostępu energiom odnawialnym. Korzyści, jakie zakłady 
kogeneracyjne przynoszą całemu systemowi energii elektrycznej, powinny być nagradzane. 

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wdrażali przepisy zapewniające 
odpowiednie wynagrodzenie za uniknięcie 
kosztów sieci.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 64

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by operatorzy systemu przesyłowego i 
operatorzy systemu dystrybucji, 
dostarczając środki na usługi bilansujące 
i pomocnicze, traktowali usługodawców 
reagujących na zapotrzebowanie, w tym 
agregatorów, w sposób 
niedyskryminujący, w oparciu o ich 
zdolności techniczne. Operatorzy systemu 
przesyłowego i operatorzy systemu 
dystrybucji potwierdzają wykonanie 
pomiarów reagowania na 
zapotrzebowanie oraz operacji 
finansowych programów reagowania na 
zapotrzebowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyczna realizacja środków efektywności energetycznej wymaga kompleksowego 
zaangażowania organów regulacyjnych, operatorów systemu przesyłowego i operatorów 
systemu dystrybucji. Oprócz przyspieszenia rozwoju inteligentnych sieci priorytetem powinno 
być utworzenie krajowych i regionalnych rynków reagowania na zapotrzebowanie.
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Poprawka 65

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. Państwa członkowskie promują dostęp 
podmiotów reagujących na 
zapotrzebowanie i ich udział w 
zorganizowanych rynkach energii, w razie 
potrzeby poprzez wprowadzenie wymogu, 
aby krajowe organy regulacyjne oraz 
operatorzy systemów przesyłowych 
określili specyfikacje techniczne w 
zakresie udziału w rynkach energii i 
rezerw trzeciorzędnych, w oparciu o 
wymogi techniczne tych rynków i 
zdolności podmiotów reagujących na 
zapotrzebowanie, w tym za pośrednictwem 
agregatorów. Specyfikacje techniczne 
dotyczące udziału podmiotów reagujących 
na zapotrzebowanie w rynkach rezerw 
trzeciorzędnych obejmują:
a) minimalną ilość kW konieczną do 
udziału,
b) metodologię pomiaru odniesienia,
c) czas reagowania na zapotrzebowanie, 
c) termin reagowania na zapotrzebowanie,
e) czas powiadomienia o konieczności 
reagowania na zapotrzebowanie,
f) wymogi telemetryczne,
g) opłaty za dostępność.
Podczas wdrażania planów dotyczących 
odpowiednich mocy państwa członkowskie 
upewniają się, że potencjał udziału 
podmiotów reagujących na 
zapotrzebowanie zostanie w pełni wzięty 
pod uwagę. Do dnia 31 grudnia 2013 r., a 
następnie co dwa lata państwa 
członkowskie składają Komisji 
sprawozdanie dotyczące środków 
wdrożonych dla osiągnięcia celów 
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określonych w niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyczna realizacja środków efektywności energetycznej wymaga kompleksowego 
zaangażowania organów regulacyjnych, operatorów systemu przesyłowego i operatorów 
systemu dystrybucji. Oprócz przyspieszenia rozwoju inteligentnych sieci priorytetem powinno 
być utworzenie krajowych i regionalnych rynków reagowania na zapotrzebowanie.

Poprawka 66

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. Państwa członkowskie opracowują 
mapę drogową dotyczącą reagowania na 
zapotrzebowanie oraz plan działania, 
zawierające szczegółowe informacje na 
temat tego, w jaki sposób zasoby w 
zakresie reagowania na zapotrzebowania 
zostaną włączone, o ile to właściwe, w 
regionalne rynki energii elektrycznej, 
zwłaszcza, ale nie tylko, w rynki rezerw 
trzeciorzędnych i rynki mocy. Mapa 
drogowa dotycząca reagowania na 
zapotrzebowanie oraz plan działania 
zostaną przedłożone Komisji i 
opublikowane do dnia 31 grudnia 2013 r., 
a później będą aktualizowane 
przynajmniej co dwa lata. Komisja ocenia 
mapę drogową dotyczącą reagowania na 
zapotrzebowanie oraz plan działania 
zgodnie z poniższymi kryteriami 
powodzenia dotyczącymi integracji 
podmiotów reagujących na 
zapotrzebowanie:
a) integracja rynku i równe szanse wejścia 
na rynek w odniesieniu do generowania i 
zasobów związanych z zapotrzebowaniem 
(obciążenia po stronie dostaw i 
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konsumenta);
b) podmioty reagujące na 
zapotrzebowanie powinny mieć możność 
łącznego wykorzystania obciążeń po 
stronie popytu, co oznacza, że agregatorzy 
mogą łączyć wiele krótkotrwałych 
zasobów po stronie popytu (obciążenie po 
stronie konsumenta) w jeden duży blok 
redukujący obciążenia i sprzedawać lub 
wystawiać je na aukcji, w zależności od 
sytuacji, na wielu zorganizowanych 
rynkach energii, zwłaszcza ale nie tylko, 
na rynkach rezerw trzeciorzędnych i 
rynkach mocy; 
c) regionalnym i lokalnym programom 
dotyczącym reagowania na 
zapotrzebowanie zezwala się, w celu 
wsparcia lokalnych i regionalnych 
systemów w przypadku ograniczeń mocy, 
na optymalizowanie wykorzystania 
istniejącej infrastruktury. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozwijać rynki reagowania na zapotrzebowanie. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
systemy certyfikacji, o których mowa w 
ust. 1, są objęte jednolitymi ramami 
akredytacji celem zapewnienia 
przejrzystości dla konsumentów, 
gwarantującej, że przedmiotowe systemy 
będą niezawodne i będą przyczyniać się do 
osiągnięcia krajowych celów w dziedzinie 
efektywności energetycznej.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka potwierdza nowe ustępy na końcu art. 14. Należy przyznać, że sukces 
systemu certyfikacji jest uzależniony od uznania i zaufania ze strony konsumentów.

Poprawka 68

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeden punkt kontaktowy, o którym mowa 
w art. 14 lit. -a) będzie kierował 
konsumentów do akredytowanych 
usługodawców.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera -a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ustanowienie jednego punktu 
kontaktowego, zapewniającego 
podstawowy zakres doradztwa w sprawie 
usług energetycznych i kierującego 
konsumentów do akredytowanych 
usługodawców w dziedzinie efektywnych 
energetycznie usług i towarów.

Or. en
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Uzasadnienie

W związku z podejściem ustanowionym w trzecim pakiecie energetycznym konieczny jest jeden 
informacyjny punkt kontaktowy, który będzie służył podstawowym doradztwem w zakresie 
usług energetycznych i kierował konsumentów do akredytowanych usługodawców. Potrzebny 
jest także jeden niezależny mechanizm, taki jak rzecznik ds. energetycznych, który zapewni 
skuteczne rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W związku z podejściem ustanowionym w trzecim pakiecie energetycznym konieczny jest jeden 
informacyjny punkt kontaktowy, który będzie służył podstawowym doradztwem w zakresie 
usług energetycznych i kierował konsumentów do akredytowanych usługodawców. Potrzebny 
jest także jeden niezależny mechanizm, taki jak rzecznik ds. energetycznych, który zapewni 
skuteczne rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zapewnienie istnienia niezależnego 
mechanizmu, takiego jak rzecznik, który 
może działać w poszczególnych sektorach 
przemysłu, gwarantując skuteczne 
rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie w 
drodze pozasądowej sporów wynikających 
z krajowych programów efektywności 
energetycznej dla gospodarstw domowych 
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z udziałem wielu dostawców;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z podejściem ustanowionym w trzecim pakiecie energetycznym konieczny jest jeden 
informacyjny punkt kontaktowy, który będzie służył podstawowym doradztwem w zakresie 
usług energetycznych i kierował konsumentów do akredytowanych usługodawców. Potrzebny 
jest także jeden niezależny mechanizm, taki jak rzecznik ds. energetycznych, który zapewni 
skuteczne rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) wspieranie niezależnych podmiotów 
ułatwiających rozwój rynku, sieci i 
platform, wiążących popyt i podaż usług w 
zakresie efektywności energetycznej i 
promujących związki między audytami 
energetycznymi i wdrażaniem działań na 
rzecz poprawy efektywności 
energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z podejściem ustanowionym w trzecim pakiecie energetycznym konieczny jest jeden 
informacyjny punkt kontaktowy, który będzie służył podstawowym doradztwem w zakresie 
usług energetycznych i kierował konsumentów do akredytowanych usługodawców. Potrzebny 
jest także jeden niezależny mechanizm, taki jak rzecznik ds. energetycznych, który zapewni 
skuteczne rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej. 
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – litera eb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) wspieranie podmiotów ułatwiających 
realizację projektów, które podobnie jak 
podmioty ułatwiające rozwój rynku, 
doradzają władzom publicznym w 
dziedzinie procedur przetargowych 
dotyczących usług z zakresu efektywności 
energetycznej, przygotowywania 
kontraktów oraz ich wdrażania i 
monitorowania w kontekście określonych 
projektów dotyczących usług z zakresu 
efektywności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

W związku z podejściem ustanowionym w trzecim pakiecie energetycznym konieczny jest jeden 
informacyjny punkt kontaktowy, który będzie służył podstawowym doradztwem w zakresie 
usług energetycznych i kierował konsumentów do akredytowanych usługodawców. Potrzebny 
jest także jeden niezależny mechanizm, taki jak rzecznik ds. energetycznych, który zapewni 
skuteczne rozpatrywanie skarg i rozstrzyganie sporów na drodze pozasądowej. 

Poprawka 74

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) ograniczeń programów wsparcia ze 
środków publicznych, skutkujących 
wypieraniem konkurencji z rynku i 
stanowiących przeszkodę w świadczeniu 
usług w zakresie efektywności 
energetycznej przez podmioty działające 
na rynku, celem zapewnienia równych 
szans na rynku i dalszego rozwoju 
przedsiębiorstw świadczących usługi w 
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zakresie efektywności energetycznej;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera bc) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) krajowych przepisów regulujących 
procesy decyzyjne w przypadku mienia 
mającego wielu właścicieli, celem 
ułatwienia inwestycji w oszczędność 
energii i ustanawiania funduszy na ten 
cel.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów porównywania oszczędności 
energii oraz konwersji do porównywalnej 
jednostki zastosowanie mają 
współczynniki konwersji zamieszczone w 
załączniku IV, chyba że możliwe jest 
uzasadnienie wykorzystania innych 
współczynników konwersji.

Do celów porównywania oszczędności 
energii oraz konwersji do porównywalnej 
jednostki zastosowanie mają 
współczynniki konwersji zamieszczone w 
załączniku IV.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Uprawnienia, o których mowa w art. 17, 
przekazuje się Komisji na okres jednego 
roku od dnia wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Do dnia 30 kwietnia 2013 r., a następnie 
corocznie każde państwo członkowskie
składa Komisji sprawozdanie w sprawie 
postępów osiągniętych w realizacji 
krajowych celów w zakresie efektywności 
energetycznej, zgodnie z załącznikiem XIV
(część 1).

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Do dnia 30 kwietnia 2013 r., a następnie 
co trzy lata, państwa członkowskie 
przedkładają sprawozdania uzupełniające 
zawierające informacje dotyczące 
krajowych polityk w zakresie efektywności 
energetycznej, planów działania, 
programów lub środków wdrożonych bądź 
zaplanowanych na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy 
uwzględnieniu osiągnięcia krajowych 
celów w zakresie efektywności 
energetycznej, o których mowa w art. 3 
ust. 1 i ust. 2. Sprawozdania należy 
uzupełnić o zaktualizowane szacunki 
spodziewanego całkowitego zużycia 
energii pierwotnej w roku 2014, 2016, 
2018 i 2020, jak również o szacunkowe 
poziomy zużycia energii pierwotnej w 
sektorach wskazanych w załączniku XIV 
(część 1).

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedstawia – nie później niż do 
dnia 30 kwietnia 2012 r. – wzór 
sprawozdań uzupełniających. Wzór ten
obejmuje minimalne wymagania, o
których mowa w załączniku XIV.
Przedstawiając swoje krajowe 
sprawozdania uzupełniające w zakresie 
oszczędności energii, państwa 
członkowskie stosują ten wzór.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja dokonuje oceny rocznych 
sprawozdań i sprawozdań uzupełniających, 
a także szacuje zakres, w jakim państwa 
członkowskie poczyniły postępy w 
kierunku osiągnięcia krajowych celów w 
zakresie efektywności energetycznej 
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, 
a także w kierunku wdrożenia niniejszej 
dyrektywy. Komisja co roku przesyła 
swoją ocenę i sprawozdanie do Parlamentu 
Europejskiego i Rady. W oparciu o swoją 
ocenę sprawozdań Komisja może 
wystosować zalecenia skierowane do 
państw członkowskich. Pierwsza ocena i 
sprawozdanie zostaną przedłożone 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
2013 r.

Or. en

Uzasadnienie

System sprawozdawczości przewidziany w niniejszej dyrektywie powinien być jak najmniej 
skomplikowany, ale jednocześnie dostatecznie konkretny i jasny, aby umożliwiał 
porównywania i identyfikowanie najlepszych praktyk. System ten powinien monitorować 
postępy i oceniać skuteczność różnych środków. Informacje należy ujawnić. 

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja przedkłada wnioski w sprawie 
dostosowania dyrektywy 2003/87/WE, 
dyrektywy 2009/28/WE, decyzji nr 
406/2009/WE oraz dyrektywy 2010/31/WE 
do niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dwustopniowe podejście Komisji opóźniłoby ostateczną decyzję w sprawie obowiązkowych 
celów krajowych przynajmniej do końca 2016 r., czyli spowodowałoby, że będzie zbyt późno, 
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aby wywrzeć wpływ na cel do 2020 r. Podejście to nie będzie jednak potrzebne, jeśli cele 
krajowe zostaną ustalone zgodnie z już istniejącymi celami krajowymi, zmienionym art. 3 i 
związanym z nim załącznikiem -I.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
przedstawia analizę i plan działania w 
sprawie finansowania oszczędności 
energii i technologii energooszczędnych, 
mające na celu w szczególności:
a) lepsze wykorzystanie Funduszu 
Spójności, funduszy strukturalnych i 
programów ramowych;
b) lepsze i szersze wykorzystanie funduszy 
pochodzących z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego oraz innych publicznych 
instytucji finansowych;
c) lepszy dostęp do kapitału 
podwyższonego ryzyka, poprzez analizę 
możliwości utworzenia mechanizmu 
finansowania opartego na podziale ryzyka 
w zakresie inwestycji w oszczędność 
energii; oraz
d) lepszą koordynację finansowania 
unijnego, krajowego i 
regionalnego/lokalnego oraz innych form 
wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19a
Program towarzyszący

Celem wspierania praktycznego 
wdrażania niniejszej dyrektywy na 
szczeblu krajowym, regionalnym i 
lokalnym Komisja przygotowuje 
instrument towarzyszący na mocy 
programu „Inteligentna energia dla 
Europy” (decyzja nr 1639/2006/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady1). Ten 
instrument wspiera wymianę doświadczeń 
związanych z praktykami, analizą 
porównawczą, tworzeniem sieci oraz 
innowacjami. 
____________
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1 Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15. 

Or. en

Uzasadnienie
Należy przedłużyć dotychczasowe programy unijne, takie jak „Inteligentna energia dla 
Europy”.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK -I
Krajowe cele w zakresie oszczędności 

energii
A. Krajowy cel w zakresie oszczędności 
energii w 2020 r. (energia pierwotna)
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gdzie
S2020 = oszczędności energii w danym 
państwie członkowskim w 2020 r.

Maksymalne zużycie 
energii pierwotnej w 
roku 2020 (Mtoe)

Minimalny cel w 
zakresie 
oszczędności energii 
– zmniejszenie 
zużycia energii 
pierwotnej w roku 
2020 (Mtoe) (S2020)

Belgia do ustalenia do ustalenia
Bułgaria do ustalenia do ustalenia
Czechy do ustalenia do ustalenia
Dania do ustalenia do ustalenia
Niemcy do ustalenia do ustalenia
Estonia do ustalenia do ustalenia
Irlandia do ustalenia do ustalenia
Grecja do ustalenia do ustalenia
Hiszpania do ustalenia do ustalenia
Francja do ustalenia do ustalenia
Włochy do ustalenia do ustalenia
Cypr do ustalenia do ustalenia
Łotwa do ustalenia do ustalenia
Litwa do ustalenia do ustalenia
Luksemburg do ustalenia do ustalenia
Węgry do ustalenia do ustalenia
Malta do ustalenia do ustalenia
Holandia do ustalenia do ustalenia
Austria do ustalenia do ustalenia
Polska do ustalenia do ustalenia
Portugalia do ustalenia do ustalenia
Rumunia do ustalenia do ustalenia
Słowenia do ustalenia do ustalenia
Słowacja do ustalenia do ustalenia
Finlandia do ustalenia do ustalenia
Szwecja do ustalenia do ustalenia
Wielka Brytania do ustalenia do ustalenia

UE 1474 368
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – nagłówek – przypis 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawartość energii w wybranych paliwach 
do wykorzystania końcowego – tabela 
przeliczeniowa41

Zawartość energii w wybranych paliwach 
do wykorzystania końcowego – tabela 
przeliczeniowa

41Państwa członkowskie mogą stosować 
inne współczynniki konwersji, o ile jest to 
uzasadnione.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W tabeli znajdującej się w załączniku pokazano już szereg współczynników konwersji, które w 
całej UE powinny być stosowane w sposób jak najbardziej zharmonizowany. Proponowany 
przypis powoduje niepewność i dlatego należy go skreślić.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – przypis 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

[3] Ma zastosowanie w przypadku 
obliczania oszczędności energii,
korzystając z podejścia oddolnego 
opartego na końcowym zużyciu energii. 
Dla obliczania oszczędności energii 
elektrycznej w odniesieniu do energii 
pierwotnej państwa członkowskie stosują 
współczynnik domyślny wynoszący 2,5 na 
1 kWh (NCV) energii elektrycznej, o ile 
ustawowo nie ustalono krajowych 
wartości standardowych.

Or. en

Uzasadnienie
Taka sama wartość domyślna powinna mieć zastosowanie do wszystkich państw 
członkowskich podczas przeliczania ostatecznych oszczędności energii elektrycznej na energię 



PR\878374PL.doc 71/98 PE472.358v01-00

PL

pierwotną. Jednak państwa członkowskie, które prawnie ustaliły taki współczynnik konwersji, 
będą mogły go stosować na mocy niniejszej dyrektywy. 

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Systemy zobowiązujące do efektywności 
energetycznej

Systemy zobowiązujące do oszczędności 
energii

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 

Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe

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

Za środki ukierunkowane na oszczędności 
krótkoterminowe uznaje się:

Poniższe środki wyłącza się z celu w 
zakresie oszczędności energii, o którym 
mowa w art. 6:

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 
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Poprawka 95

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dystrybucję lub instalację 
energooszczędnych świetlówek 
kompaktowych;

a) dystrybucję lub instalację świetlówek 
kompaktowych;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zastępowanie paliw;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 1 – litera ab) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) dystrybucję lub instalowanie sprzętu 
gospodarstwa domowego, który nie 
posiada etykiety efektywności 
energetycznej najwyższej kategorii lub 
który jest rozpowszechniony w obrębie 
30% rynku;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 1 – litera ac) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) dystrybucję lub instalowanie pomp 
ciepła, w przypadku których COP wynosi 
4 lub mniej;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 
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Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) audyty energetyczne; c) dystrybucję lub instalację 
inteligentnych liczników;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 

Poprawka 100

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 1a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Środki ukierunkowane na 
oszczędności krótkoterminowe
a) dystrybucja lub instalowanie sprzętu 
gospodarstwa domowego, który posiada 
etykietę efektywności energetycznej 
najwyższej kategorii i który nie jest 
rozpowszechniony na 30% rynku;
b) dystrybucja lub instalowanie pomp 
ciepła, gdzie COP wynosi powyżej 4;
c) audyty energetyczne.

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o doświadczenia krajów, które już wprowadziły takie plany zobowiązujące do 
oszczędności energii, istotne jest, aby ograniczyć te plany do dodatkowych projektów. 
Przedmiotowa dyrektywa powinna wykluczać lub ograniczać działania o niskich skutkach 
dodatkowych. 
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy organ regulacyjny odpowiada za 
weryfikację, dokumentację i 
sprawozdawczość. Strony zobowiązane mają 
obowiązek przeprowadzenia co drugi rok 
niezależnego audytu, natomiast kontrole 
jakości są wymagane corocznie. Krajowy 
organ regulacyjny corocznie będzie 
przeprowadzać specjalną kontrolę 
dokumentacji i sporządzać sprawozdania. 
Krajowy organ regulacyjny zatwierdza 
domyślne wartości (szacowane oszczędności) 
i metodologię stosowaną w ramach podejścia 
inżynieryjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby nowy system mógł wzbudzać zaufanie, obliczenia/metodologia i weryfikacja oszczędności 
energii muszą być przeprowadzane przez niezależny organ.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W tych ramach strony zobowiązane 
korzystają z jednej lub większej liczby 
następujących metod obliczania 
oszczędności energii do celów art. 6 ust. 2: 

Or. en
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Uzasadnienie

Aby nowy system mógł wzbudzać zaufanie, obliczenia/metodologia i weryfikacja oszczędności 
energii muszą być przeprowadzane przez niezależny organ.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Wartości domyślne i cykle życia określone 
w pkt 3 i 4, jeżeli nie ustalono krajowych 
wartości domyślnych i cykli życia. 
Domyślne wartości i cykle życia będą 
corocznie aktualizowane przez Komisję 
Europejską, aby odzwierciedlały 
innowacje techniczne.

Or. en

Uzasadnienie

Aby nowy system mógł wzbudzać zaufanie, obliczenia/metodologia i weryfikacja oszczędności 
energii muszą być przeprowadzane przez niezależny organ.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 3.1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

a. CHŁODZIARKI I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z ODDZIELNYMI 
AGREGATAMI

Chłodziarko-
zamrażarki Chłodziarki

*Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 64 62
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**Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 76 73
Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 129 123
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 193 185

Poprawka
a. ZAMRAŻARKI I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z ODDZIELNYMI AGREGATAMI

Chłodziarko-
zamrażarki Zamrażarki

skreślone skreślone skreślone

skreślone skreślone skreślone

Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) brak danych brak danych
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) brak danych brak danych

Or. en

Uzasadnienie

Domyślne wartości oszczędności zawarte we wniosku Komisji są obliczane z zastosowaniem 
jako odniesienia efektywności najmniej efektywnej kategorii etykiety energetycznej. Przy tego 
rodzaju domyślnych wartościach oszczędności pojawi się wiele oszczędności tam, gdzie „w 
rzeczywistości” nie ma ich wcale. Aby tego uniknąć, obliczanie i przydzielanie oszczędności 
powinna się odbywać w bardziej konserwatywny sposób. Proponowane zmiany wartości 
zostały obliczone dla sprawozdawcy przez Topten – www.topten.eu/ – (ukierunkowane na 
konsumentów internetowe narzędzie wyszukiwania, które prezentuje najlepszy sprzęt w 
różnych kategoriach produktów). 
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Poprawka 105

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 3.1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

b. CHŁODZIARKI I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI ZE WSPÓLNYM 
AGREGATEM

Chłodziarko-
zamrażarki i 
zamrażarki

*Klasa A+ Szacowane oszczędności 
(kWh/rok) 64
**Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 75
Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 128
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 191

Poprawka

b. ZAMRAŻARKI I CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI ZE WSPÓLNYM 
AGREGATEM

Chłodziarko-
zamrażarki i 
zamrażarki

*Klasa A+ Szacowane oszczędności 
(kWh/rok) 0
**Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 0
Klasa A++ Szacowane oszczędności 
(kWh/rok) 68
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 125

Or. en

Uzasadnienie

Domyślne wartości oszczędności zawarte we wniosku Komisji są obliczane z zastosowaniem 
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jako odniesienia efektywności najmniej efektywnej kategorii etykiety energetycznej. Przy tego 
rodzaju domyślnych wartościach oszczędności pojawi się wiele oszczędności tam, gdzie „w 
rzeczywistości” nie ma ich wcale. Aby tego uniknąć, obliczanie i przydzielanie oszczędności 
powinna się odbywać w bardziej konserwatywny sposób. Proponowane zmiany wartości 
zostały obliczone dla sprawozdawcy przez Topten – www.topten.eu/ – (ukierunkowane na 
konsumentów internetowe narzędzie wyszukiwania, które prezentuje najlepszy sprzęt w 
różnych kategoriach produktów). 

Poprawka 106

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 3.1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

c. PRALKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
*Do 30 listopada 2013 r.
Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 26
Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 46
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 63

*Od 1 grudnia 2013 r.
Klasa A++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 20
Klasa A+++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 37

*Od dnia 1 grudnia 2013 r. dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności 
znamionowej równej lub większej niż 4 kg współczynnik efektywności energetycznej (EEI) 
wynosi mniej niż 59 (zob. załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1015/2010).

Poprawka

c. PRALKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
*Do 30 listopada 2013 r.
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Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 0
Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 29
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 55

*Od 1 grudnia 2013 r.
Klasa A++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 13
Klasa A+++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 37

*Od dnia 1 grudnia 2013 r. dla pralek dla gospodarstw domowych o pojemności 
znamionowej równej lub większej niż 4 kg współczynnik efektywności energetycznej 
(EEI) wynosi mniej niż 59 (zob. załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 
1015/2010).

Or. en

Uzasadnienie

Domyślne wartości oszczędności zawarte we wniosku Komisji są obliczane z zastosowaniem 
jako odniesienia efektywności najmniej efektywnej kategorii etykiety energetycznej. Przy tego 
rodzaju domyślnych wartościach oszczędności pojawi się wiele oszczędności tam, gdzie „w 
rzeczywistości” nie ma ich wcale. Aby tego uniknąć, obliczanie i przydzielanie oszczędności 
powinna się odbywać w bardziej konserwatywny sposób. Proponowane zmiany wartości 
zostały obliczone dla sprawozdawcy przez Topten – www.topten.eu/ – (ukierunkowane na 
konsumentów internetowe narzędzie wyszukiwania, które prezentuje najlepszy sprzęt w 
różnych kategoriach produktów). 
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 3.1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

d. ZMYWARKI DO NACZYŃ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Do 30 listopada 2013 r.**

Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 37

Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 69
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 97

**Od 1 grudnia 2013 r.
Klasa A++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 32
Klasa A+++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 60

**Od dnia 1 grudnia 2013 r. dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw o pojemności 
znamionowej co najmniej 11 kompletów naczyń oraz zmywarek do naczyń dla 
gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i 
szerokości większej niż 45 cm współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi 
mniej niż 63 (zob. załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1016/2010).

Poprawka

d. ZMYWARKI DO NACZYŃ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Do 30 listopada 2013 r.**
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Klasa A+ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 0

Klasa A++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 33
Klasa A+++ Szacowane 
oszczędności (kWh/rok) 61

**Od 1 grudnia 2013 r.
Klasa A++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 32
Klasa A+++ 
Szacowane 
oszczędności 
(kWh/rok) 60

**Od dnia 1 grudnia 2013 r. dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw o pojemności 
znamionowej co najmniej 11 kompletów naczyń oraz zmywarek do naczyń dla 
gospodarstw domowych o pojemności znamionowej równej 10 kompletom naczyń i 
szerokości większej niż 45 cm współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi 
mniej niż 63 (zob. załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1016/2010).

Or. en

Uzasadnienie

Domyślne wartości oszczędności zawarte we wniosku Komisji są obliczane z zastosowaniem 
jako odniesienia efektywności najmniej efektywnej kategorii etykiety energetycznej. Przy tego 
rodzaju domyślnych wartościach oszczędności pojawi się wiele oszczędności tam, gdzie „w 
rzeczywistości” nie ma ich wcale. Aby tego uniknąć, obliczanie i przydzielanie oszczędności 
powinna się odbywać w bardziej konserwatywny sposób. Proponowane zmiany wartości 
zostały obliczone dla sprawozdawcy przez Topten – www.topten.eu/ – (ukierunkowane na 
konsumentów internetowe narzędzie wyszukiwania, które prezentuje najlepszy sprzęt w 
różnych kategoriach produktów). 
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Poprawka 108

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – sekcja 3.2

Tekst proponowany przez Komisję

3.2. Oświetlenie mieszkań

Jednostkowa oszczędność energii GLS do CFL16 kWh/rok

Jednostkowa oszczędność energii GLS do LED 17 kWh/rok

Poprawka

3.2. Oświetlenie mieszkań

skreślone

Jednostkowa oszczędność energii GLS do LED 12 kWh/rok

Or. en

Uzasadnienie

Domyślne wartości oszczędności zawarte we wniosku Komisji są obliczane z zastosowaniem 
jako odniesienia efektywności najmniej efektywnej kategorii etykiety energetycznej. Przy tego 
rodzaju domyślnych wartościach oszczędności pojawi się wiele oszczędności tam, gdzie „w 
rzeczywistości” nie ma ich wcale. Aby tego uniknąć, obliczanie i przydzielanie oszczędności 
powinna się odbywać w bardziej konserwatywny sposób. Proponowane zmiany wartości 
zostały obliczone dla sprawozdawcy przez Topten – www.topten.eu/ – (ukierunkowane na 
konsumentów internetowe narzędzie wyszukiwania, które prezentuje najlepszy sprzęt w 
różnych kategoriach produktów). 

Poprawka 109

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V sekcja 4

Tekst proponowany przez Komisję

4.Domyślne cykle życia

Środek poprawy efektywności Domyślny cykl życia 



PE472.358v01-00 84/98 PR\878374PL.doc

PL

energetycznej poprzez wymianę elementu w latach
Kocioł kondensacyjny 20
Kocioł z bezpośrednim odprowadzeniem 20
Palniki olejowe i gazowe 10
Urządzenia sterujące 15-20
Centralny system sterowania 15-25
System sterowania w pomieszczeniach 15-25
Sterowanie ogrzewaniem: automatyczne 
zawory sterujące

10

Liczniki 10

Poprawka

4.Domyślne cykle życia

Środek poprawy efektywności 
energetycznej poprzez wymianę elementu

Domyślny cykl życia 
w latach

Kocioł kondensacyjny 12
Kocioł z bezpośrednim odprowadzeniem 12
Palniki olejowe i gazowe skreślone
Urządzenia sterujące skreślone
Centralny system sterowania skreślone
System sterowania w pomieszczeniach skreślone
Sterowanie ogrzewaniem: automatyczne
zawory sterujące

skreślone

skreślone skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Domyślne wartości oszczędności zawarte we wniosku Komisji są obliczane z zastosowaniem 
jako odniesienia efektywności najmniej efektywnej kategorii etykiety energetycznej. Przy tego 
rodzaju domyślnych wartościach oszczędności pojawi się wiele oszczędności tam, gdzie „w 
rzeczywistości” nie ma ich wcale. Aby tego uniknąć, obliczanie i przydzielanie oszczędności 
powinna się odbywać w bardziej konserwatywny sposób. Proponowane zmiany wartości 
zostały obliczone dla sprawozdawcy przez Topten – www.topten.eu/ – (ukierunkowane na 
konsumentów internetowe narzędzie wyszukiwania, które prezentuje najlepszy sprzęt w 
różnych kategoriach produktów). 
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Poprawka 110

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik Va (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik Va
Obliczanie oszczędności energii

gdzie:
• n = liczba lat od wprowadzenia 
dyrektywy w sprawie efektywności 
energetycznej, 
• En = sprzedaż energii w roku n,
• Sn = zobowiązania do oszczędzania 
energii w roku n.

Or. en

Uzasadnienie

Na mocy art. 6 o systemie oszczędności energii każde państwo członkowskie powinno 
zagwarantować, że coroczne oszczędności energii na poziomie 1,5% stanowią dodatek do 
oszczędności uzyskanych w poprzednim roku. Taki wzór pomaga zrozumieć kumulacyjny efekt 
oszczędności proponowany przez Komisję w art. 6 ust. 1.

Poprawka 111

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 1 – 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; 
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) całkowitą powierzchnię pomieszczeń w 
budynkach stanowiących własność 
instytucji publicznych państw 
członkowskich, które w poprzednim roku 
poddano renowacji; 

d) całkowitą powierzchnię pomieszczeń w 
budynkach stanowiących własność 
regionalnych i lokalnych instytucji i władz 
publicznych państw członkowskich lub 
przez nie zajmowanych, które w 
poprzednim roku poddano renowacji 
zgodnie z art. 4 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) oszczędności energii uzyskane w ramach 
krajowych systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lub środki 
alternatywne przyjęte w zastosowaniu art. 
6 ust. 9.

e) oszczędności energii uzyskane w ramach 
krajowych systemów zobowiązujących do 
efektywności energetycznej, o których 
mowa w art. 6 ust. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka 114

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 1 – ostatnie zdanie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pierwsze sprawozdanie powinno ponadto 
zawierać cel krajowy określony w art. 3 
ust. 1.

skreślone

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 115

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – sekcja 1 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- krajowy cel indykatywny w zakresie 
oszczędności energii określony w art. 4 
ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE;

- krajowe cele indykatywne w zakresie 
oszczędności energii określone w art. 3a 
ust. 3 i w art. 4 niniejszej dyrektywy oraz 
w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2006/32/WE;

Or. en

Uzasadnienie
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Poprawka 116

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – sekcja 3.-1 (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.-1. Pomoc finansowa (art. 2a)
Sprawozdania uzupełniające zawierają 
informacje o utworzeniu instrumentów 
finansowania i dostępności środków 
zgodnie z art. 2a ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 117

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – sekcja 3.-1a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.-1a. Renowacja budynków (art. 3a)
Sprawozdania uzupełniające zawierają 
ocenę postępu we wdrażaniu krajowego 
planu w zakresie renowacji budynków, o 
którym mowa w art. 3a.
Sprawozdania uzupełniające zawierają 
zwłaszcza ocenę środków zastosowanych 
w celu dopilnowania, by: 

lokatorzy nie ponosili konsekwencji 
finansowych;

uwzględnione zostały problemy 
społeczne;

budynki o najniższej efektywności 
energetycznej zostały poddane renowacji 
w pierwszej kolejności
zgodnie z art. 3a ust. 3, 4 i 5.

Or. en



PR\878374PL.doc 89/98 PE472.358v01-00

PL

Uzasadnienie

Poprawka 118

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – sekcja 3.2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sprawozdania uzupełniające powinny 
zawierać współczynniki krajowe wybrane
zgodnie z załącznikiem IV.

Sprawozdania uzupełniające zawierają 
stosowane krajowe współczynniki 
konwersji, o których mowa w art. 16,
zgodnie z załącznikiem IV.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 119

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik XIV – część 2 – sekcja 3.3a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.3a. Program informowania i 
wzmacniania pozycji konsumentów (art. 
8a)
Sprawozdania uzupełniające zawierają 
ocenę postępu we wdrażaniu krajowej 
strategii w zakresie wzmacniania pozycji 
małych konsumentów energii, o której 
mowa w art. 8a. 

Or. en
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UZASADNIENIE

I. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – WÓZ ALBO PRZEWÓZ!

Jeśli Unii Europejskiej nie uda się rozwiązać problemu efektywności energetycznej, to nie 
uda się też rozwiązać problemu zmiany klimatu, bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju 
ekologicznego i ochrony socjalnej.

1) Problem zmiany klimatu i niedostatku zasobów 
Te scenariusze dotyczące klimatu i energii, które uwzględniają cel w postaci obniżenia 
temperatury na świecie o 2 stopnie Celsjusza wymagają ambitnych strategii w zakresie 
oszczędności energii i efektywności energetycznej1. Efektywność energetyczna okazuje się 
też najtańszym i najszybszym sposobem zmniejszenia emisji CO2

2. 

2) Ograniczenie długu zagranicznego UE w dziedzinie energii i zwiększenie niezależności 
geopolitycznej i bezpieczeństwa energetycznego UE
UE wydaje ponad 400 mld euro rocznie na import energii. Osiągnięcie minimalnego 20-
procentowego celu w zakresie oszczędności energii nie tylko zwiększy nasze bezpieczeństwo 
energetyczne, lecz także ograniczy przynajmniej o 50 mld euro rocznie transfer środków z 
gospodarek państw UE do krajów produkujących energię. 

3) Zapewnienie zrównoważonego wzrostu w czasach kryzysu gospodarczego
Przewodnia rola UE w planowaniu, funkcjonowaniu i produkcji technologii i usług w zakresie 
efektywności jest zagrożona. Europejskie przedsiębiorstwa są wciąż liderami rynku w 
niektórych dziedzinach, ale rozszerzenie i pogłębienie rynku efektywności energetycznej w 
UE pomoże tym ekologicznym przedsiębiorstwom w rywalizacji na światowym rynku.
W UE dzięki zaangażowaniu prywatnego kapitału inwestycyjnego powstaną miliony miejsc 
pracy na szczeblu lokalnym i krajowym, w tym także w sektorze budowlanym. Oprócz tego 
unijny przemysł ciężki oraz małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie pozwalające 
na wyższą produktywność energii, co ma zasadnicze znaczenie dla rywalizacji na światowym 
rynku. 

4) Utrzymywanie kosztów energii pod kontrolą
Konkurencja między dostawcami energii nie wystarczy, aby utrzymać koszty energii pod 
kontrolą, ponieważ cena jednostek energii prawdopodobnie nadal będzie rosła. Dlatego 
strategie i środki muszą prowadzić do bezwzględnego obniżenia zużycia energii, co 
zmniejszy ogólne koszty energii dla konsumentów i w ten sposób uwolni dochody obywateli i 
przedsiębiorstw w UE, a także zmniejszy wydatki w sektorze publicznym. 
Skuteczne środki oszczędnościowe mogą do roku 2030 zmniejszyć potrzeby inwestycyjne 
elektrowni o 50%, a sieci przesyłowych – o 30%. Oprócz tego stworzenie krajowych i 
regionalnych rynków reagowania na zapotrzebowanie spowoduje bezpośrednią presję na 
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hurtowe ceny energii elektrycznej3. 

Rosnące ceny jednostek energii w okresie kryzysu gospodarczego także będą miały wpływ na 
niskie dochody gospodarstw domowych. Centralnym elementem przedmiotowej dyrektywy 
musi być zwalczanie ubóstwa energetycznego.

II. UNIJNA DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ –
KONKRETNE ŚRODKI ZASPOKOJENIA PILNEJ POTRZEBY 
Konieczne jest wspólne unijne podejście celem zwiększenia oszczędności energii, 
efektywności i innowacji energetycznych, uzyskania korzyści skali i zmniejszenia obciążeń 
biurokratycznych we wszystkich państwach członkowskich. Unijna polityka w zakresie 
efektywności będzie się opierać na istniejących dobrze funkcjonujących strategiach 
regionalnych i krajowych, a jednocześnie będzie dostatecznie elastyczna, aby uwzględniać 
lokalne i krajowe cechy charakterystyczne.
Europejski sukces musi się opierać na dwóch podstawach:

a) wstępnym finansowaniu środków na rzecz efektywności 

W czasach braku pewności budżetowej zaufanie inwestorów nie może opierać się (jedynie) na 
poparciu publicznym. W celu skierowania niezbędnego kapitału prywatnego do sektora 
efektywności energetycznej sprawozdawca proponuje:

- Wiążące cele i środki: doświadczenia związane z unijnych prawodawstwem w 
zakresie odnawialnych źródeł energii i klimatu pokazują, że konieczne jest istnienie 
wiążących celów dla państw członkowskich. Przyczyniają się one do większej 
widoczności, zaangażowania politycznego i pewności inwestycji oraz powodują 
mobilizację zasobów i działań. Całkowite pozytywne korzyści makroekonomiczne i 
geopolityczne dla gospodarki i obywateli UE płynące z surowych środków 
efektywności energetycznej uzasadniają wprowadzenie wiążących celów.

- Nowe stabilne fundusze niebędące funduszami rządowymi: amerykańskie 
doświadczenia związane z systemem opłat na cele publiczne oraz doświadczenia kilku 
krajów UE płynące z zobowiązania do oszczędzania energii (Wielka Brytania, Dania, 
Francja) pokazują, że dzięki małym opłatom lub zobowiązaniom dotyczącym 
wszystkich klientów lub detalistów można uzyskać znaczące i stałe finansowanie.

- Nowe modele przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa oszczędzające energię w USA i 
Chinach opłacają wstępnie wiele inwestycji związanych z efektywnością 
energetyczną. Korzyści z tego płynące są później dzielone między nie i ich klientów. 
Brytyjski model oszczędności energii również idzie w tym kierunku.

b) wspieraniu innowacji technologicznych, finansowych i społecznych

- Przyspieszenie krzywej postępów nauce: Aby przyspieszyć obniżenie kosztów w 
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przypadku daleko idącej renowacji, potrzebna jest masa krytyczna inwestycji, która 
zapoczątkuje konieczne innowacje technologiczne, ale przede wszystkim 
organizacyjne.

- Umocnienie udziału społeczeństwa Organizacje konsumentów szczebla lokalnego i 
regionalnego muszą uczestniczyć w ustanawianiu środków w zakresie efektywności.

Sprawozdawca sugeruje zatem następujące podejście w odniesieniu do proponowanej 
dyrektywy.

1) Ustanowienie wiążących celów na szczeblu UE i na szczeblu krajowym (art. 1 i 3)
Przedmiotowa dyrektywa daje Europie możliwość dotrzymania zobowiązań szefów państw 
UE w zakresie energii i klimatu z marca 2007 r. i lutego 2011 r. Zwiększenie o 20% 
efektywności energetycznej UE doprowadzi do zmniejszenia o 368 mln ton oleju 
ekwiwalentnego (Mtoe) do 2020 r.

Jednak obecne działania pozwolą na osiągnięcie zaledwie połowy tego celu, przy stratach 
wynoszących 1000 euro na gospodarstwo domowe4rocznie, i doprowadzą do niepotrzebnej 
budowy nowych elektrowni oraz importu większej ilości gazu i ropy naftowej. 
Szczegółowe badania pokazały, że tę lukę w oszczędności energii można zlikwidować dzięki 
szybkiemu wprowadzeniu nowych środków5, ale dwustopniowe podejście do ustalania celów 
proponowane przez Komisję Europejską będzie w praktyce oznaczać, że wymagane działania 
zostaną odłożone przynajmniej do 2016 r. – co jest nie do przyjęcia. 
Wiążące cele powinny być stosowane jednolicie w ramach systemu wspólnych wysiłków 
redukcyjnych wykorzystującego jako punkt wyjścia zużycie energii charakterystyczne dla 
poszczególnych krajów. Obecnie potencjał zwiększenia efektywności energetycznej w całej 
UE jest podobny, a wiele badań wykazuje, że nawet kraje mające długą tradycję strategii w 
zakresie efektywności energetycznej nie uzyskały jeszcze pełnych korzyści ekonomicznych 
ani nie osiągnęły limitów technicznych6.

Dlatego też sprawozdawca uważa, że każdy kraj powinien osiągnąć taki sam odsetek 



PE472.358v01-00 94/98 PR\878374PL.doc

PL

oszczędności energii w oparciu o aktualny, charakterystyczny dla siebie poziom zużycia 
energii. Odnośne cele krajowe powinny być wyrażone w odniesieniu do energii pierwotnej, 
aby umożliwić pomiary i porównanie postępów w całej UE w danym czasie.
Jak pokazano na poniższym wykresie720-procentowe cele w zakresie efektywności na 
szczeblu krajowym można osiągnąć dzięki połączeniu wielu strategii i środków w 
poszczególnych sektorach. Najważniejszym środkiem umożliwiającym osiągnięcie ogólnego 
20-procentowego celu jest jednak zobowiązanie do 1,5-procentowej rocznej oszczędności 
energii końcowej (wprowadzone w art. 6).

2) Planowanie i wzmocnienie (wcześniejszego) finansowania instrumentów w zakresie 
efektywności energetycznej (art. 2a (nowy))

Osiągnięcie europejskiego celu w zakresie oszczędności energii wymaga inwestycji na 
poziomie 800–1200 mld euro w następnym dziesięcioleciu8.Okres zwrotu tych inwestycji 
wynosi zazwyczaj 4–8 lat, a powstanie w tym czasie wiele miejsc pracy i rozwiną się 
innowacje. Należy jednak zorganizować wsparcie dla zaangażowania niezbędnego kapitału 
prywatnego.

- Proponowana dyrektywa powinna zatem ustanowić specjalne krajowe instrumenty 
finansowe z wykorzystaniem istniejących unijnych źródeł finansowania, np. funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności, których priorytetem powinny być efektywność 
energetyczna i obligacje projektowe. Oprócz tego innowacyjne instrumenty finansowania, jak 
fundusze odnawialne, powinny wykorzystywać fundusze UE i przychody krajowe 
pochodzące z unijnych aukcji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji, mające na 

Źródło: Dr Felix Matthes, Öko-Institut – Institute for Applied Ecology, 2011 r.
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celu większe zaangażowanie kapitału prywatnego. Należy także przedłużyć dotychczasowe 
programy unijne, takie jak „Inteligentna energia dla Europy”.

- Proponowane zobowiązania do oszczędności energii, wprowadzone w art. 6, również mogą 
dostarczyć znaczną część koniecznych środków finansowych. Dzięki tym zobowiązaniom 
udałoby się uzyskać ok. 400 mld euro oszczędności do 2020 r. Systemy zobowiązań do 
oszczędności stanowią stabilny, przewidywalny i skuteczny instrument finansowy i 
przyspieszą też transformację w kierunku nowego modelu działalności europejskich 
przedsiębiorstw energetycznych.

- Władze krajowe powinny także rozważyć zachęcanie do wykorzystania prywatnych 
oszczędności w inwestycjach na rzecz efektywności energetycznej poprzez specjalne 
instrumenty finansowe (jak francuski projekt „livret d’épargne Vert” czy planowane przepisy 
unijne dotyczące ekologicznych funduszy inwestycyjnych).

3) Lepsze świadectwa energetyczne naszych budynków (art. 4a (nowy), art. 4)

Obecnie prawodawstwo UE nie zapewnia wystarczających podstaw do koniecznej zmiany 
paradygmatu, dlatego też sprawozdawca proponuje, aby wybrać długofalowe podejście oparte 
na krajowych „planach działania dotyczących budynków 2050”, jak te, które obecnie 
opracowywane są w Niemczech.

Budynki UE odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii, a potencjał istniejących 
zasobów budowlanych w zakresie oszczędności jest znaczny i w dużym stopniu 
niewykorzystywany.
Jak pokazano na poniższym wykresie, państwa członkowskie będą musiały zwiększyć 
wskaźnik renowacji związany z energią o przynajmniej 2% rocznie, a każda renowacja będzie 
musiała przyczyniać się do większych oszczędności. 

Źródło: Karsten Neuhoff i in. DIW – CPI, wrzesień 2011 – Efektywność cieplna budynków mieszkalnych: 
Doświadczenia niemieckie.
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Sprawozdawca jest zadowolony z 3-procentowego wiążącego wskaźnika renowacji dla 
budynków należących do instytucji publicznych. Budynki będące własnością instytucji 
publicznych lub przez nie zajmowane mogą przyczynić się do koniecznych innowacji 
technicznych, finansowych i organizacyjnych (zwłaszcza w przypadku gruntownej renowacji) 
oraz do stworzenia rynku ESCO.

4) Wzmacnianie procedur zamówień publicznych i innych środków przyspieszających 
wskaźnik zastępowania starych nieenergooszczędnych produktów (art. 5)

Aby można było w pełni wykorzystać strategie na rzecz energooszczędnych produktów, 
konieczne są energiczne działania na szczeblu krajowym, zarówno w odniesieniu do 
zamówień publicznych, jak i tworzenia ogólnego nacisku konsumentów na wprowadzanie na 
rynek najwyższej kategorii produktów.

5) Ustanowienie celu w zakresie końcowego zastosowania energii (art. 6)

Ten artykuł stanowi centralny element dyrektywy. Sprawozdawca uważa, że proponowany 
obowiązek oszczędności na poziomie 1,5% rocznie musi mieć zastosowanie do całej 
gospodarki i musi obejmować sektor transportu dysponujący znacznym, acz dotąd 
niewykorzystanym potencjałem ekonomicznym w dziedzinie oszczędności.

Priorytetem powinny być oszczędności energii elektrycznej, dlatego że zużycie tej energii 
szybko rośnie, a jedna jednostka energii elektrycznej wymaga wkładu kilku – przynajmniej 
2,5 – jednostek energii pierwotnej. 
Strony zobowiązane powinny móc realizować część swoich zobowiązań poprzez wpłaty na 
specjalny fundusz. Należy wprowadzić środki uniemożliwiające podwójne zaliczanie, tzn. 
wymagane oszczędności energii muszą być osiągane za pomocą środków będących 
dodatkiem do obowiązujących wymogów prawnych, takich jak przepisy dotyczące 
ekoprojektu. 

6) Pomoc dla przemysłu i MŚP umożliwiająca im większą produktywność energetyczną 
(art. 7)
Potrzebne będą dodatkowe zachęty, aby przemysł i MŚP szybko przeszły od audytów do 
nowych systemów zarządzania energią i inwestycji, które powodują realną i znaczącą 
oszczędność energii. Opierając się na pozytywnych doświadczeniach Danii, Finlandii, 
Holandii i Szwecji, sprawozdawca proponuje stworzenie więzi między systemami 
zobowiązującymi do oszczędności energii, krajowymi systemami obniżek podatkowych oraz 
unijnymi przepisami o pomocy państwa, aby pomóc przedsiębiorstwom unijnym osiągnąć 
większą konkurencyjność poprzez obniżenie ich kosztów energii.
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7) Spowodowanie zmiany zachowań dzięki zaangażowaniu konsumentów, miast i 
regionów (art. 8)

Sprawozdawca jest zadowolony z zastosowania inteligentnych liczników, które mogą pomóc 
konsumentom w zmianie ich zachowań w zakresie efektywności energetycznej na lepsze. 

Organizacje konsumentów muszą odgrywać bardziej znaczącą rolę w planowaniu krajowych 
strategii energetycznych, należy też wprowadzić konieczne zabezpieczenia chroniące 
konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
Należy umacniać rolę lokalnych i regionalnych struktur zarządzania w przyczynianiu się do 
zwiększania efektywności energetycznej w terenie („Miasta o niskim zużyciu energii”, 
„Społeczeństwo 2000 W”, „Porozumienie Burmistrzów”). 

8) Zmniejszenie nieefektywności w systemie energetycznym UE (art. 10; art. 11; art. 19.5) 

Unijny system przetwarzania energii – od elektrowni konwencjonalnych do rafinerii – ma 
stosunkowo niski poziom efektywności, poniżej 35%. Dlatego możliwe są tutaj znaczące i 
szybkie oszczędności. 
UE powinna nie tylko zadbać, aby w nowych inwestycjach wykorzystano najlepsze z 
dostępnych technologii (standardy w zakresie najlepszej dostępnej techniki), lecz także 
ponownie dokonać przeglądu potencjału połączonej produkcji mocy, ogrzewania i chłodzenia.
W związku z tym wyłączenia przewidziane w art. 10 powinny zostać ograniczone. Korzyści, 
jakie zakłady kogeneracyjne przynoszą całemu systemowi energii elektrycznej, powinny 
jednak być nagradzane, a zaprojektowane urządzenia z zakresu skojarzonej produkcji ciepła i 
energii elektrycznej mogą również odegrać swoją rolę w przechowywaniu energii 
elektrycznej.
Priorytetowy dostęp i dysponowanie sieciami dla CHP są pożądane, ale nie powinny 
utrudniać priorytetowego dostępu już stworzonego dla odnawialnych źródeł energii. 

9) Wyraźne określenie ról organów regulacyjnych i operatorów sieci przesyłowych 
podczas tworzenia rynku po stronie popytu (art. 12)

Praktyczna realizacja środków efektywności energetycznej wymaga pełnego zaangażowania 
organów regulacyjnych, operatorów systemu przesyłowego i operatorów systemu dystrybucji. 
Oprócz przyspieszenia rozwoju inteligentnych sieci priorytetem powinno być utworzenie 
krajowych i regionalnych rynków reagowania na zapotrzebowanie.

W USA programy oszczędności po stronie popytu i reagowania na zapotrzebowanie już 
generują olbrzymie oszczędności dla konsumentów (1,2 mld USD podczas ostatniej aukcji9

mocy PJM). Na podstawie art. 12 unijne organy regulacyjne powinny usunąć przeszkody 
utrudniające małym konsumentom i agregatorom udział w bilansowaniu i innych usługach 
pomocniczych. 

10) Zagwarantowanie uczciwej i otwartej konkurencji na większym unijnym rynku 
usług energetycznych (art. 13, 14, 15)

Należy ograniczyć biurokrację na rosnącym unijnym rynku usług w zakresie oszczędności 
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energii, np. należy usunąć przeszkody uniemożliwiające inwestycje stronom trzecim. Należy 
także wprowadzić zabezpieczenia gwarantujące, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 
sektora energetycznego nie narzucą antykonkurencyjnych zachowań swoim mniejszym 
rywalom.

11) Poprawa zarządzania strategiami efektywności energetycznej (art. 19)

System sprawozdawczości przewidziany w niniejszej dyrektywie powinien być jak najmniej 
skomplikowany, ale jednocześnie dostatecznie konkretny i jasny, aby umożliwiał 
porównywania i identyfikowanie najlepszych praktyk. System ten powinien monitorować 
postępy i oceniać skuteczność różnych środków. Informacje należy podać do wiadomości 
publicznej. 
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