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POPRAWKA DO PROJEKTU REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 34
Odrzuca projekt Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność energii końcowej oraz rynek usług energetycznych to ważne narzędzia 
oszczędzania zasobów energetycznych i osiągania celów określonych w Protokole z Kioto. 
Dlatego ważne jest, by projekt Komisji w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług 
energetycznych był skuteczny, zapewniał Państwom Członkowskim wystarczający zakres 
swobód i by proponowane metody i narzędzia osiągania owych celów były zadowalające. Aby 
osiągnąć konkretne rezultaty, zakładane cele w zakresie oszczędności powinny być bardziej 
ambitne na poziomie UE, uwzględniając jednocześnie różnice pomiędzy Państwami 
Członkowskimi i poszczególnymi branżami oraz ich potencjał oszczędności. Proponowany 
projekt dyrektywy byłby kompromisem, który nie doprowadzi do trwałych rezultatów, dlatego 
też dla zapoczątkowania rozwoju rynku usług energetycznych potrzebne są bardziej 
inteligentne mechanizmy i metody związane z celami.
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POPRAWKI DO TEKSTU LEGISLACYJNEGO

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 35
Punkt uzasadnienia 2a (nowy)

(2a) Aby osiągnąć cel ogólny, jakim jest 
zapobieżenie niebezpiecznym zmianom 
klimatycznym poprzez utrzymanie średniej 
temperatury na świecie poniżej wartości 
maksymalnej wynoszącej 2°C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej, 
konieczne jest wdrożenie konkretnych 
polityk i działań.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wskazała Komisja w swoim uzasadnieniu, „niniejszy cel w zakresie oszczędności 
energetycznych nie wyklucza możliwości zwiększenia zużycia energii, na przykład wskutek 
silnego wzrostu gospodarczego lub zmian strukturalnych. Określenie ilościowe i weryfikacja 
oszczędności służy wówczas do pokazania, że bez danych działań zużycie energii byłoby 
jeszcze wyższe.” Doprowadzą więc one jedynie do zmniejszenia zużycia energii końcowej w 
porównaniu do zużycia, które wystąpiłoby w innym przypadku.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 36
Punkt uzasadnienia 2b (nowy)

(2b) Proponowane cele w zakresie 
oszczędności energetycznych nie prowadzą 
automatycznie do zmniejszenia zużycia 
energii w każdym Państwie Członkowskim 
bądź na poziomie UE, a zatem nie osiągają 
automatycznie ogólnego celu zapobiegania 
niebezpiecznym zmianom klimatycznym.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzasadnienie takie samo jak w przypadku punktu uzasadnienia 2a (nowego).

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 37
Punkt uzasadnienia 6a (nowy)

(6a) Celem niniejszej dyrektywy jest zatem 
nie tylko dalsze wspieranie podaży usług 
energetycznych, ale także stworzenie 
silniejszych bodźców w obszarze popytu. 
Dlatego też od sektora publicznego w 
każdym Państwie Członkowskich należy 
wymagać dawania dobrego przykładu w 
dziedzinie inwestycji, utrzymania i innych 
wydatków na urządzenia wykorzystujące 
energię, usługi energetyczne i inne środki 
służące wydajności energetycznej.

Or. de

Uzasadnienie

Ważne jest, by dyrektywa podkreślała także znaczenie, jakie dla tworzenia rynku usług 
energetycznych ma popyt, gdyż ów pożądany rynek powstanie tylko wtedy, jeśli będą istniały 
podaż oraz popyt. Przy kształtowaniu popytu sektor publiczny ma do odegrania pewną rolę, 
nadając tempo i dając przykład.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Poprawka 38
Punkt uzasadnienia 7

(7) W swej rezolucji z dnia 7 grudnia 1998 r. 
w sprawie wydajności energetycznej we 
Wspólnocie Europejskiej, Rada 
zaaprobowała cel dla Wspólnoty jako 
całości, by do roku 2010 poprawić 
energochłonność zużycia końcowego o 
dodatkowy jeden punkt procentowy rocznie.

(7) W swej rezolucji z dnia 7 grudnia 1998 r. 
w sprawie wydajności energetycznej we
Wspólnocie Europejskiej, Rada 
zaaprobowała cel dla Wspólnoty jako 
całości, by do roku 2010 poprawić 
energochłonność zużycia końcowego o 
dodatkowy jeden punkt procentowy rocznie.
Ponadto w swej rezolucji z dnia 14 marca 
2001 r. w sprawie Planu działania w 
dziedzinie poprawy wydajności 
energetycznej we Wspólnocie Europejskiej, 
Parlament Europejski ubolewał na 
przykład, że Komisja nie przedstawiła 
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szczegółowego i przejrzystego wyjaśnienia 
odnośnie swych szacunków, określających 
cel w zakresie zmniejszenia 
energochłonności na poziome 1 punktu 
procentowego rocznie; nie podziela 
pesymistycznego poglądu Komisji, 
przeciwnie, ponownie powtarza swą 
wcześniejszą opinię, że roczne zmniejszenie 
końcowej energochłonności o 2,5% 
powinno być możliwe do osiągnięcia, pod 
warunkiem istnienia silnej woli politycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie to przedstawia wcześniejsze stanowisko Parlamentu w kwestii wydajności 
energetycznej i zawiera m. in. obszerne uzasadnienie powodów, dla których proponuje się 
wyższy poziom zakładanych celów. 

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Poprawka 39
Punkt uzasadnienia 8 

(8) Stąd też Państwa Członkowskie powinny
wyznaczyć cele krajowe, mające na celu 
wspieranie wydajności energii końcowej 
oraz zagwarantowanie dalszego rozwoju i 
stabilność rynku usług energetycznych.

(8) Stąd też Państwa Członkowskie muszą
wyznaczyć konkretne cele krajowe,
określone w art. 4 ust. 2 i art. 5 ust.2,
mające na celu wspieranie wydajności 
energii końcowej oraz zagwarantowanie 
dalszego rozwoju i stabilność rynku usług 
energetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że potencjał oszczędności energetycznych oszacowany został jakiś czas 
temu, gdy ceny energii były znacząco niższe, potencjał opłacalnych oszczędności jest dziś 
znacznie większy. Jest to mocny argument przemawiający za ustaleniem celu na poziomie 
wyższym niż pierwotnie zaproponowany przez Komisję 1%. Zwiększenie cen energii oraz fakt, 
że ceny energooszczędnych technologii od czasu przygotowywania dyrektywy obniżyły się i że 
konsekwencje zmian klimatycznych wydają się coraz poważniejsze, a ponadto, że kraje mogą 
uwzględniać podjęte przedsięwzięcia horyzontalne – wszystko to przemawia za wyższym 
poziomem zakładanego celu. (Np. cena ropy za baryłkę wynosiła w roku 1998 13 $, w latach 
2000-02 – 25-29 $, a w połowie listopada 2004 r. – około 45 $).
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 40
Punkt uzasadnienia 11a (nowy)

(11a) Finansowanie podaży i koszt popytu 
odgrywają w przypadku usług 
energetycznych ważną rolę. Generowanie 
funduszy na subsydiowanie wdrażania 
programów dotyczących wydajności 
energetycznej i innych działań służących 
wydajności energetycznej oraz na 
wspieranie rozwoju rynku usług 
energetycznych stanowi zatem ważny 
niedyskryminacyjny instrument 
finansowania powstania takiego rynku.

Or. de

Uzasadnienie

Zwiększanie wydajności energetycznej stanowi jeden z głównych celów UE w odniesieniu do 
energii i środowiska naturalnego. Stworzenie podaży i popytu na rynku usług energetycznych 
stanowi fundamentalny krok na drodze do osiągnięcia tego celu. Finansowanie podaży jest w 
tym procesie równie ważne, jak generowanie popytu. Dlatego też utworzenie funduszy w 
Państwach Członkowskich jest ważnym, niedyskryminacyjnym instrumentem finansowania 
powstania takiego rynku.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 41
Punkt uzasadnienia 12

(12) Sektor publiczny w każdym z Państw 
Członkowskich powinien służyć dobrym 
przykładem w dziedzinie inwestycji, 
utrzymania i innych wydatków na 
urządzenia wykorzystujące energię, usługi 
energetyczne i inne działania służące 
wydajności energetycznej.

Skreślono

Or. de
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Uzasadnienie

Przykładowa funkcja została włączona do punktu uzasadnienia 6. 

Poprawkę złożyła Eija-Riitta Korhola

Poprawka 42
Art. 4 ust. 2

2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest 1% energii dostarczanej i/lub 
sprzedawanej odbiorcom końcowym, tak 
jak zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych dla osiągnięcia
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających.

2. Nie później niż [6 miesięcy po przyjęciu 
niniejszej dyrektywy], Komisja przedłoży 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
projekt uzupełniający niniejszą dyrektywę. 
Projekt będzie zawierał indywidualne cele 
roczne dla każdego Państwa 
Członkowskiego, przy których już określony 
potencjał oszczędnościowy na poziomie UE 
zostanie osiągnięty do roku 2010. Koszty 
działań koniecznych dla osiągnięcia tych 
celów nie będą przekraczać korzyści z nich 
wynikających.

Or. en

Uzasadnienie

Wydajność energii końcowej oraz rynek usług energetycznych to ważne narzędzia 
oszczędzania zasobów energetycznych i osiągania celów określonych w Protokole z Kioto. 
Dlatego ważne jest, by projekt Komisji dotyczący poziomu planowanych oszczędności był 
dobry i efektywny. Aby osiągnąć konkretne rezultaty, zakładane cele w zakresie oszczędności 
powinny być bardziej ambitne na poziomie UE, uwzględniając jednocześnie różnice pomiędzy 
Państwami Członkowskimi i poszczególnymi branżami oraz ich potencjał oszczędności. 
Proponowany 1% całkowity cel ogólny byłby kompromisem, który nie doprowadzi do 
trwałych rezultatów, gdyż nie uwzględnia w wystarczającym stopniu wcześniejszych działań 
lub ich braku i stąd potrzebne są bardziej inteligentne mechanizmy związane z celami. Czas 
poświęcony na rozważenie takich celów nie opóźni żadnych oszczędności, gdyż wszystkie 
niezbędne elementy – między innymi stworzenie rynku usług energetycznych i dostarczanie 
informacji – będą już przyjęte.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Poprawka 43
Art. 4 ust. 2

2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest 1% energii dostarczanej i/lub 

2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest co najmniej 2% energii dostarczanej 
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sprzedawanej odbiorcom końcowym, tak jak 
zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych w celu osiągnięcia 
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających. 

i/lub sprzedawanej odbiorcom końcowym, 
tak jak zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych w celu osiągnięcia 
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających.

Or. en

Uzasadnienie

Takie samo jak dla punktu uzasadnienia 8.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 44
Art. 4 ust. 2

2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest 1% energii dostarczanej i/lub 
sprzedawanej odbiorcom końcowym, tak jak 
zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych w celu osiągnięcia 
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających.

2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest 2,5% energii dostarczanej i/lub 
sprzedawanej odbiorcom końcowym, tak jak 
zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych w celu osiągnięcia 
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających.

Or. en

Uzasadnienie

Według uzasadnienia Komisji z samej proponowanej dyrektywy: „bez zmniejszania komfortu 
bądź poziomu życia, możliwe jest zatem zmniejszenie zużycia energii o przynajmniej o jedną 
piątą, w ostatecznym rozrachunku bez dodatkowych kosztów – a w wielu przypadkach przy 
kosztach ujemnych”. Dodając do tego pozytywne skutki oszczędności energetycznych dla 
konkurencyjności UE, zatrudnienia, bilansu handlowego, efekty dla regionów i w zakresie 
spójności, jak również powodowanie zmniejszenia zależności energetycznej UE, Komisja nie 
przełożyła jednak tych ostrożnych szacunków na zgodny z nimi cel. Ponadto środki 
horyzontalne oraz cofanie się aż do roku 1991, proponowane przez Komisję podważają 
rzeczywisty efekt proponowanego celu. Dlatego też dla osiągnięcia zrównoważonego 
gospodarowania energią bardziej właściwy jest cel na poziomie 2,5%.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 45
Art. 4 ust. 2
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2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest 1% energii dostarczanej i/lub 
sprzedawanej odbiorcom końcowym, tak jak 
zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z Załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych w celu osiągnięcia 
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających.

2. Cel powinno stanowić założenie, że 
roczna ilość zaoszczędzonej energii równa 
jest 2,5% energii dostarczanej i/lub 
sprzedawanej odbiorcom końcowym, tak jak 
zostało to wyliczone dla roku 
obliczeniowego zgodnie z Załącznikiem I. 
Koszty działań podjętych w celu osiągnięcia 
tego celu nie powinny przekraczać korzyści 
z nich wynikających.

Or. en

Uzasadnienie

Według uzasadnienia Komisji z samej proponowanej dyrektywy: „bez zmniejszania komfortu 
bądź poziomu życia, możliwe jest zatem zmniejszenie zużycia energii o przynajmniej o jedną 
piątą, w ostatecznym rozrachunku bez dodatkowych kosztów – a w wielu przypadkach przy 
kosztach ujemnych”. Dodając do tego pozytywne skutki oszczędności energetycznych dla 
konkurencyjności UE, zatrudnienia, bilansu handlowego, efekty dla regionów i w zakresie 
spójności, jak również powodowanie zmniejszenia zależności energetycznej UE, Komisja nie 
przełożyła jednak tych ostrożnych szacunków na zgodny z nimi cel. Ponadto środki 
horyzontalne oraz cofanie się aż do roku 1991, proponowane przez Komisję podważają 
rzeczywisty efekt proponowanego celu. Dlatego też dla osiągnięcia zrównoważonego 
gospodarowania energią bardziej właściwy jest cel na poziomie 2,5%. 

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 46
Art. 5 ust. 2

2. Założeniem sektora publicznego jest 
osiągnięcie planowanego poziomu 
oszczędności rocznych w wysokości 
przynajmniej 1,5% energii dostarczonej i/lub 
sprzedanej temu sektorowi, przydzielonej i 
obliczonej zgodnie z art. 4 ust. 3 i 
metodologią w załączniku I. Dla celów 
porównawczych i do przeliczania energii 
pierwotnej stosuje się współczynniki 
określone w załączniku II.

2. Założeniem sektora publicznego jest 
osiągnięcie planowanego poziomu 
oszczędności rocznych w wysokości 
przynajmniej 2,5% energii dostarczonej i/lub 
sprzedanej temu sektorowi, przydzielonej i 
obliczonej zgodnie z art. 4 ust. 3 i 
metodologią w załączniku I. Dla celów 
porównawczych i do przeliczania energii 
pierwotnej stosuje się współczynniki 
określone w załączniku II.

Or. de

Uzasadnienie

Od sektora publicznego oczekuje się, by służył jako przykład i nadawał tempo przy 
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wypełnianiu celów z zakresu wydajności energetycznej. Ważne jest więc, by jego cel w 
zakresie poziomu oszczędności został ustalony na wyższym poziomie niż w przypadku sektora 
prywatnego.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 47
Art. 5 ust. 2

2. Założeniem sektora publicznego jest 
osiągnięcie planowanego poziomu 
oszczędności rocznych w wysokości 
przynajmniej 1,5% energii dostarczonej i/lub 
sprzedanej temu sektorowi, przydzielonej i 
obliczonej zgodnie z art. 4 ust. 3 i 
metodologią w załączniku I. Dla celów 
porównawczych i do przeliczania energii 
pierwotnej stosuje się współczynniki 
określone w załączniku II.

2. Założeniem sektora publicznego jest 
osiągnięcie planowanego poziomu 
oszczędności rocznych w wysokości 
przynajmniej 3% energii dostarczonej i/lub 
sprzedanej temu sektorowi, przydzielonej i 
obliczonej zgodnie z art. 4 ust. 3 i 
metodologią w załączniku I. Dla celów 
porównawczych i do przeliczania energii 
pierwotnej stosuje się współczynniki 
określone w załączniku II.

Or. en

Uzasadnienie

„Znaczące” (COM(2003)0739, str. 11 wersja EN) oszczędności energetyczne są wyższe w 
sektorze publicznym niż ogólnym. Stąd cel na poziomie 3% jest właściwy dla osiągnięcia 
zrównoważonego gospodarowania energią, które będzie jednocześnie przyjazne dla klimatu.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Poprawka 48
Art. 5 ust. 2

2. Założeniem sektora publicznego jest 
osiągnięcie planowanego poziomu 
oszczędności rocznych w wysokości 
przynajmniej 1,5% energii dostarczonej i/lub 
sprzedanej temu sektorowi, przydzielonej i 
obliczonej zgodnie z art. 4 ust. 3 i 
metodologią w załączniku I. Dla celów 
porównawczych i do przeliczania energii 
pierwotnej stosuje się współczynniki 
określone w załączniku II. 

2. Założeniem sektora publicznego jest 
osiągnięcie planowanego poziomu 
oszczędności rocznych w wysokości 
przynajmniej 2,5 % energii dostarczonej 
i/lub sprzedanej temu sektorowi, 
przydzielonej i obliczonej zgodnie z art. 4 
ust. 3 i metodologią w załączniku I. Dla 
celów porównawczych i do przeliczania 
energii pierwotnej stosuje się współczynniki 
określone w załączniku II.

Or. en
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Uzasadnienie

Takie samo, jak dla punktu uzasadnienia 8.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 49
Art. 5 ust. 4, część wprowadzająca

4. Aby osiągnąć planowany poziom przyjęty 
zgodnie z ust. 1, Państwa Członkowskie 
mogą uwzględnić w szczególności wytyczne 
dotyczące zamówień publicznych, tak aby 
umożliwić administracjom publicznym 
zintegrowanie ich planów dotyczących 
wydajności energii z ich budżetami 
inwestycyjnymi i operacyjnymi oraz 
działaniami poprzez wykorzystanie usług 
energetycznych, programów dotyczących 
wydajności energetycznej i innych środków 
związanych z wydajnością energii. Z 
poszanowaniem procedur krajowych i 
wspólnotowych przepisów dotyczących 
zamówień publicznych, wytyczne te mogą 
obejmować co następuje:

4. Aby osiągnąć planowany poziom przyjęty 
zgodnie z ust. 1, Państwa Członkowskie 
określą wytyczne dotyczące zamówień 
publicznych, nakazujące administracjom 
publicznym zintegrowanie ich planów 
dotyczących wydajności energii z ich 
budżetami inwestycyjnymi i operacyjnymi 
oraz działaniami poprzez wykorzystanie 
usług energetycznych, programów 
dotyczących wydajności energetycznej i 
innych środków związanych z wydajnością 
energii oraz uczynienie z wydajności 
energetycznej ważnego kryterium oceny 
przy ogłaszaniu przetargów na zamówienia 
publiczne. Z poszanowaniem procedur 
krajowych i wspólnotowych przepisów 
dotyczących zamówień publicznych, 
wytyczne te mogą obejmować co następuje:

Or. de

Uzasadnienie

Aby nie tylko wspierać podaż, ale także pobudzić autentyczny popyt na usługi energetyczne, 
ważne jest, aby wygenerować pewien podstawowy popyt od samego początku. Wymaganie od 
sektora publicznego energooszczędnych zamówień publicznych mogłoby mieć stymulujący 
wpływ na obszar popytu. Dlatego też ważne jest, by uznać wydajność energetyczną za ważne 
kryterium oceny przy ogłaszaniu przetargów publicznych. Państwom Członkowskim należy 
pozostawić pewien zakres swobody przy podejmowaniu decyzji, jakie wytyczne należy określić 
w celu osiągnięcia tego celu.
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 50
Art. 5 ust. 4 punkt 1a (nowy)

Państwa Członkowskie opublikują 
wytyczne, przyjęte w sprawie wydajności 
energetycznej przy zamówieniach 
publicznych dokonywanych przez 
administrację, a Komisja dokona ich oceny 
po upływie okresu, w którym stosuje się cel 
określony w ust. 2. 

Or. de

Uzasadnienie

Publikacja jest ważna, gdyż umożliwi Komisji ocenę przyjętych wytycznych w celu 
stwierdzenia, czy użyteczne byłoby przedstawienie wniosku w sprawie wytycznych oraz 
zharmonizowanych środków na rzecz wspierania wydajności energetycznej w sektorze 
publicznym po upływie okresu, w ciągu którego stosuje się cel określony w ust. 2. Nie 
powinno to oznaczać dla Państw Członkowskich żadnego dodatkowego obciążenia 
administracyjnego, gdyż niezbędne informacje będzie można uzyskać od władz lub agencji, 
które zostaną utworzone zgodnie z art. 5 ust. 3.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 51
Art. 5 ust. 4 punkt ca (nowy)

(ca) wymogi świadczenia usług 
energetycznych z wykorzystaniem, w 
stosownych przypadkach, analizy 
minimalnych kosztów cyklu eksploatacji 
lub porównywalnych metod 
zapewniających opłacalność.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ta podejmuje ideę sprawozdawcy, lecz nie stara się połączyć lit. b) i c), co sprawia, 
że artykuł jest łatwiejszy w lekturze i bardziej zrozumiały.

Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawkę złożył 52
Art. 5 ust. 5 
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5. Po upłynięciu okresu, podczas którego 
stosowany jest dany cel, Komisja 
zweryfikuje cel, wspomniany w ust. 2 i 
zbada, czy powinna przedstawić wniosek w 
sprawie przedłużenia lub zmiany tego celu.

5. Po upłynięciu okresu, podczas którego 
stosowany jest dany cel, Komisja 
zweryfikuje cel, wspomniany w ust. 2 i 
zbada, czy powinna przedstawić wniosek w 
sprawie przedłużenia lub zmiany tego celu. 
Jednocześnie Komisja oceni użyteczność 
wniosku w sprawie zharmonizowanych 
wytycznych i środków wspierania 
wydajności energetycznej w sektorze 
publicznym.

Or. de

Uzasadnienie

Potencjał wydajności energetycznej w sektorze publicznym w Europie jest ogromny. 
Harmonizacja środków wspierania wydajności energetycznej w sektorze publicznym 
doprowadziłaby do lepszego wykorzystania tego potencjału. Komisja powinna więc pomyśleć 
o takiej harmonizacji po upływie okresu, w którym dany cel jest stosowany i, jeśli to właściwe, 
przedstawić wniosek idący w tym kierunku.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 53
Art. 6 lit. c)

c) dostarczenie informacji dotyczących ich 
klientów końcowych, potrzebnych 
stosownym władzom lub agencjom 
określonym w art. 4 ust. 4 w celu 
właściwego zaplanowania i wdrożenia 
programów dotyczących wydajności 
energetycznej oraz w celu wspierania usług 
energetycznych i działań służących 
poprawie wydajności energetycznej. 
Informacje te powinny zawierać, w 
stosownych przypadkach, wcześniejsze dane 
oraz bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez klientów końcowych, profili 
obciążenia, segmentacji klientów oraz 
lokalizacji klientów, przy czym musi zostać 
zachowana integralność i ochrona poufnych 
informacji handlowych.

c) dostarczenie informacji dotyczących ich 
klientów końcowych, potrzebnych 
stosownym władzom lub agencjom 
określonym w art. 4 ust. 4 w celu 
właściwego zaplanowania i wdrożenia 
programów dotyczących wydajności 
energetycznej oraz w celu wspierania usług 
energetycznych i działań służących 
poprawie wydajności energetycznej. 
Informacje te powinny zawierać, w 
stosownych przypadkach, wcześniejsze dane 
oraz bieżące informacje dotyczące zużycia 
energii przez klientów końcowych, profili 
obciążenia, segmentacji klientów oraz 
lokalizacji klientów, przy czym musi zostać 
zachowana integralność i ochrona poufnych 
informacji handlowych oraz wymogi 
wynikające z prawa krajowego lub 
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europejskiego, chroniące prywatność 
użytkownika końcowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Od dystrybutorów wymaga się przestrzegania istniejących ustaw dotyczących ochrony 
prywatności. Wymogi zawarte w tej dyrektywie podlegają prawu z tego zakresu.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 54
Art. 7 ust. 1

Realizacja oszczędności Skreślono.
1. Państwa Członkowskie zadbają, by 
usługi energetyczne, programy dotyczące 
wydajności energetycznej bądź inne 
działania służące wydajności energetycznej 
były oferowane wszystkim odpowiednim 
odbiorcom, w tym małym i średnim 
przedsiębiorstwom, konsumentom i 
dobrowolnym skupiskom drobniejszych 
odbiorców; a także by te usługi 
energetyczne, programy i inne działania 
mogły być odpowiednio dostarczane i 
realizowane przez kompetentne organy, 
łącznie z instalatorami urządzeń, 
przedsiębiorstwami usług energetycznych, 
doradcami do spraw energii i 
konsultantami do spraw energii.

Or. nl

Uzasadnienie

Zadaniem Państw Członkowskich wynikającym z tej dyrektywy jest zapewnienie spełnienia 
ostatecznego celu – zmniejszenia zużycia energii. To właśnie jest wymóg, nałożony przez tę 
dyrektywę – jedyny, który może zostać przez nią nałożony. Państwa Członkowskie mają 
swobodę samodzielnego decydowania, który instrument najlepiej wypełni ten cel na ich 
własnym terytorium. Ogólny wymóg oferowania wszystkim użytkownikom końcowym usług
energetycznych jest więc środkiem, który wykracza poza możliwy zakres tej dyrektywy.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 55
Art. 13 ust. 1

1. Państwa Członkowskie zapewniają, 
że:
wszyscy klienci końcowi firm 
dostarczających i/lub sprzedających energię 
sieciową zaopatrzeni są w konkurencyjnie 
wycenione indywidualne liczniki, dokładnie 
pokazujące faktyczne zużycie energii przez 
klienta oraz faktyczny czas korzystania.

1. Państwa Członkowskie zapewniają, 
że:
wszyscy klienci końcowi firm 
dostarczających i/lub sprzedających energię 
sieciową zaopatrzeni są w konkurencyjnie 
wycenione indywidualne liczniki, dokładnie 
pokazujące zużycie energii przez klienta.

Or. nl

Uzasadnienie

W wielu Państwach Członkowskich użytkownicy końcowi mają już indywidualne liczniki. 
Liczniki te nie zapisują zwykle faktycznego zużycia w każdym konkretnym momencie, ale 
łączne zużycie w ciągu pewnego okresu. Zastąpienie ich licznikami, które zapisują zużycie 
faktyczne, kosztowałoby o wiele za dużo.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 56
Art. 13 ust. 3 lit. b)

b) w stosownych przypadkach, porównanie 
w formie graficznej obecnego zużycia 
energii przez klienta ze zużyciem za ten sam 
okres w roku poprzednim;

b) w stosownych przypadkach, porównanie 
obecnego zużycia energii przez klienta ze 
zużyciem za ten sam okres w roku 
poprzednim;

Or. nl

Uzasadnienie

Porównanie zużycia energii można również prezentować w innych formach, na przykład w 
formie danych liczbowych.
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 57
Art. 13 ust. 3 lit. c)

c) porównanie z uśrednionym, 
znormalizowanym bądź przykładowym 
użytkownikiem energii z tej samej 
kategorii;

Skreślono.

Or. nl

Uzasadnienie

Ta informacja ma małą wartość dla użytkowników końcowych, gdyż sytuacja każdego z nich 
jest niepowtarzalna. Wymóg dokonywania porównań ze znormalizowanym użytkownikiem 
stwarza niepotrzebne obciążenie dla administracji, nie przynosząc w zamian korzyści dla 
środowiska naturalnego.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 58
Art. 13 ust. 3 lit. e)

e) informacje kontaktowe, w tym strony 
internetowe, gdzie można uzyskać 
informacje na temat dostępnych usług 
energetycznych, programów dotyczących 
wydajności energetycznej i innych działań 
służących wydajności energetycznej, jak 
również warunkach technicznych dla 
urządzeń wykorzystujących energię.

e) informacje kontaktowe, w tym strony 
internetowe, gdzie można uzyskać 
informacje na temat dostępnych usług 
energetycznych, programów dotyczących 
wydajności energetycznej i innych działań 
służących wydajności energetycznej.

Or. nl

Uzasadnienie

Za prawidłowe utrzymanie i szybką wymianę urządzeń są odpowiedzialni użytkownicy 
końcowi, a nie dystrybutorzy czy sprzedawcy detaliczni.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 59
Załącznik I, punkt 1
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1. Państwa Członkowskie dokonują
obliczenia średniej arytmetycznej 
całkowitego końcowego krajowego zużycia 
energii za ostatni okres pięciu lat 
kalendarzowych, poprzedzający wdrożenie 
niniejszej dyrektywy, dla którego są 
dostępne oficjalne dane, używając go jako 
okresu obliczeniowego przez cały czas 
trwania niniejszej dyrektywy. Te dane to 
ilość energii, dostarczonej lub sprzedanej 
odbiorcom końcowym w danym okresie, 
nieskorygowana dla uwzględnienia stopni-
dni, zmian strukturalnych bądź zmian w 
produkcji.

1. Państwa Członkowskie dokonują 
wykorzystania rocznego końcowego 
krajowego zużycia energii za ostatni okres 
pięciu lat kalendarzowych, poprzedzający 
wdrożenie niniejszej dyrektywy, dla którego 
są dostępne oficjalne dane, aby obliczyć 
roczną średnią wielkość zużycia. Na 
podstawie tej bezwzględnej wielkości 
zużycia energii oblicza się roczny cel w 
zakresie oszczędności energetycznych i ten 
cel stosuje się przez cały czas trwania 
niniejszej dyrektywy. Ta wielkość to ilość 
energii, dostarczonej lub sprzedanej 
odbiorcom końcowym w danym okresie, 
nieskorygowana dla uwzględnienia stopni-
dni, zmian strukturalnych bądź zmian w 
produkcji.

Or. en

Uzasadnienie

Zakładany cel musi być uważany za cel bezwzględny; musi być zgodny z zasadami dyrektywy 
dotyczącej handlu emisjami, która ustala bezwzględne pułapy. Obecne sformułowanie 
wyjaśnia to.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 60
Załącznik I punkt 2

2. Roczne cele oszczędnościowe będą 
wyliczone na podstawie okresu bazowego i 
podane w kategoriach bezwzględnych w 
GWh lub ekwiwalencie po przeliczeniu z 
zastosowaniem współczynników zgodnie z 
załącznikiem II.

2. Roczne cele oszczędnościowe będą 
wyliczone zatem na podstawie średniego 
zużycia energii i podane w kategoriach 
bezwzględnych w GWh lub ekwiwalencie 
po przeliczeniu z zastosowaniem 
współczynników zgodnie z załącznikiem II.

Or. en

Uzasadnienie

To sformułowanie jest bardziej zrozumiałe.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 61
Załącznik I punkt 3

3. Przy obliczaniu rocznych oszczędności 
mogą być uwzględnione oszczędności 
energetyczne w określonym roku, uzyskane 
w wyniku działań na rzecz wydajności 
energetycznej wdrożonych w roku 
wcześniejszym (nie przed 1991). Zgodnie z 
wytycznymi załącznika IV do niniejszej 
dyrektywy powinna istnieć możliwość 
zmierzenia i sprawdzenia tych oszczędności.

3. Przy obliczaniu rocznych oszczędności 
mogą być uwzględnione oszczędności 
energetyczne w określonym roku, uzyskane 
w wyniku działań na rzecz wydajności 
energetycznej wdrożonych w roku 
wcześniejszym (nie przed 2000). Zgodnie z 
wytycznymi załącznika IV do niniejszej 
dyrektywy powinna istnieć możliwość 
zmierzenia i sprawdzenia tych oszczędności.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka stawia ambitniejsze wymagania niż projekt Komisji. 

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 62
Załącznik I punkt 3

3. Przy obliczaniu rocznych oszczędności 
mogą być uwzględnione oszczędności 
energetyczne w określonym roku, uzyskane 
w wyniku działań na rzecz wydajności 
energetycznej wdrożonych w roku 
wcześniejszym (nie przed 1991). Zgodnie z 
wytycznymi załącznika IV do niniejszej 
dyrektywy powinna istnieć możliwość 
zmierzenia i sprawdzenia tych oszczędności.

3. Przy obliczaniu rocznych oszczędności 
mogą być uwzględnione oszczędności 
energetyczne w określonym roku, uzyskane 
w wyniku działań na rzecz wydajności 
energetycznej wdrożonych w roku 
wcześniejszym (nie przed 2000). Zgodnie z 
wytycznymi załącznika IV do niniejszej 
dyrektywy powinna istnieć możliwość 
zmierzenia i sprawdzenia tych oszczędności.

Or. en

Uzasadnienie

Pewną słabością projektu Komisji jest to, że Państwa Członkowskie mogą uwzględniać 
oszczędności energetyczne, będące skutkiem inicjatyw, poprzedzających wcielenie w życie 
dyrektywy, sięgających w przeszłość aż do roku 1991. Stoi to w sprzeczności z celem tej 
dyrektywy, którym jest uzyskanie nowych i dodatkowych zmniejszeń zapotrzebowania na 
energię. My zalecamy uwzględnienie działań podjętych jedynie począwszy od roku 2000. 
Pozwoli to też na uniknięcie pracy administracyjnej oraz polegania na wątpliwych metodach 
obliczania skutków działań podjętych dawno. 
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Poprawkę złożył Norbert Glante

Poprawka 63
Załącznik III ust. 1 punkt la (nowy)

(la) działania, które prowadzą do przejścia z 
paliw kopalnych na odnawialne źródła 
energii.

Or. de

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Poprawka 64
Załącznik III ust. 1 punkt (aa) (nowy)

(aa) kogeneracja, którą popiera się przy 
najmniejszej możliwej skali w celu 
zapewnienia najwyższego możliwego 
poziomu eksploatacji termodynamicznej 
źródeł energii. Należy wspierać 
modernizację sieci przesyłowej w celu 
umożliwienia wprowadzania wytworzonej w 
tej sposób energii elektrycznej do systemu 
dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

Dla podniesienia wydajności energii niezwykle ważne jest, byśmy wykorzystywali wysokie 
skoki temperatury najpierw do wytwarzania energii mechanicznej/elektrycznej, a następnie 
wykorzystywali powstające przy tym ciepło do innych zastosowań.

Poprawkę złożyli Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Poprawka 65
Załącznik III ust. 1 punkt (ba) (nowy)

(ba) ulepszenia szkieletu i konstrukcji 
budynku, mające na celu osiągnięcie 
komfortu cieplnego w sezonie letnim przy 
zerowym lub niskim zużyciu energii, takie 
jak technologie ograniczające strumienie 
cieplne i promieniowanie słoneczne (lepsza 
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izolacja cieplna murów, używanie szyb 
niskoemisyjnych i ograniczających 
nasłonecznienie, wentylowane dachy z 
barierami dla promieniowania), 
technologie łączenia budynku ze źródłami 
środowiskowymi o niskiej temperaturze w 
lecie (łączenie z glebą poprzez krążenie 
powietrza lub wody, wietrzenie w nocy, 
czemu towarzyszy zwiększona masa 
cieplna).
Ulepszenia szkieletu i konstrukcji budynku 
mające na celu osiągnięcie komfortu 
cieplnego w sezonie zimowym (grubsze 
mury, izolacja dachów i piwnic, ramy 
okienne o niskiej transmitancji i niskiej 
przenikalności, używanie szyb 
niskoemisyjnych).

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba promować budynki nie wymagające żadnej energii lub wymagające jej niewiele, w 
których występuje podobny komfort cieplny w lecie i zimą.

Poprawkę złożył Claude Turmes

Poprawka 66
Załącznik III ust. 2

2. Wchodzące w grę działania horyzontalne
Zogniskowane działania horyzontalne 
mogą być brane pod uwagę, jeśli można 
jednoznacznie zmierzyć i sprawdzić 
oszczędności energii zgodnie z 
wytycznymi załącznika IV. Należą tu 
następujące działania (wyliczenie 
niepełne):

- postanowienia, podatki itd., mające na 
celu przede wszystkim zmniejszenie 
zużycia energii;

- standardy i normy, mające na celu 
przede wszystkim zwiększenie wydajności 
energetycznej produktów i usług;

- kampanie na rzecz promowania 
wydajności energetycznej i działań w tym 
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zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Choć niektóre „działania horyzontalne”, takie jak podatki, regulacje, standardy i normy 
dotyczące energii, przy dobrym wcieleniu w życie mogłyby mieć pozytywny wpływ na zużycie 
energii, to trudno jest – jeśli nie jest to niemożliwe, a przynajmniej bardzo kosztowne w 
przypadku niektórych z nich – zmierzyć oszczędności, uzyskane dzięki tym przedsięwzięciom. 
Skreślając odniesienie do działań horyzontalnych, uniknie się jednocześnie podwójnego 
liczenia w przypadku rzeczywistych konkretnych projektów, wymienionych w załączniku III 
ust. 1.


