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TEKSTY PRZYJĘTE 
 
 

P8_TA(2017)0251 

Etykietowanie efektywności energetycznej ***I 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w 

sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego 

dyrektywę 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) 

 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2015)0341), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0189/2015), 

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 

stycznia 2016 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów,  

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 

właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 5 

kwietnia 2017 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 

Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz 

opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

Bezpieczeństwa Żywności (A8-0213/2016), 

                                                 
1 Dz.U. C 82 z 3.3.2016, s. 6. 



 

 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1; 

2. zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu, Rady i Komisji załączone do niniejszej 

rezolucji; 

3. przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji; 

4. 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;  

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

                                                 
1  Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 6 lipca 2016 r. (Teksty przyjęte, 

P8_TA(2016)0304). 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0149 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 

13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/... ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego 

dyrektywę 2010/30/UE 

 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 

Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/1369.) 



 

 

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ 

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji 

w sprawie art. 290 i 291 TFUE 

Przywołując Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie 

lepszego stanowienia prawa, w szczególności jego pkt 26, Parlament Europejski, Rada 

i Komisja oświadczają, że przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią uszczerbku dla 

jakiegokolwiek przyszłego stanowiska tych instytucji w zakresie stosowania art. 290 i 291 

TFUE w innych dossier ustawodawczych. 

Oświadczenie Komisji w sprawie rekompensat finansowych dla konsumentów 

W związku ze swoimi ciągłymi staraniami o wzmocnienie egzekwowania unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego dotyczącego produktów Komisja – aby uwzględnić kwestię 

potencjalnych strat finansowych ponoszonych przez konsumentów z powodu błędnego 

etykietowania produktów lub gorszej charakterystyki energetycznej i ekologicznej niż podana 

na etykietach – powinna zbadać, czy zasadne byłoby zajęcie się kwestią rekompensat dla 

konsumentów w przypadku niezgodności z klasą efektywności energetycznej podaną na 

etykiecie. 


