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KRÓTKIE UZASADNIENIE 

Sprawozdawca postrzega ów projekt dyrektywy w sprawie wydajności energii końcowej oraz 
usług energetycznych jako niezmiernie ważny udział w walce ze zmianami klimatycznymi i 
jako zwiększenie bardzo potrzebnego wydajnego zużycia energii końcowej. Projekt ten nie 
uwzględnia jednakże podjętych wcześniej działań i nie zapewnia Państwom Członkowskim 
wystarczającego zakresu swobód w osiągnięciu proponowanych celów. Utworzenie nowego 
rynku dla usług energetycznych oraz uczynienie z wydajności energetycznej integralnej 
części rynku wewnętrznego jest niezbędne, ale proponowane metody mogą jedynie 
rozczarować graczy rynkowych.  
 
Proponowane cele, w wysokości 1% rocznych oszczędności ogólnych i 1,5% oszczędności 
dla sektora publicznego wydają się być dobrymi założeniami dla UE jako całości. Jednakże 
jeżeli założenia te stosowane są w jednolity sposób dla każdego sektora i każdego Państwa 
Członkowskiego, to nie doprowadzi to do zrównoważonych rezultatów. Komisja ustaliła 
znaczną liczbę opłacalnych działań oszczędnościowych. Sprawozdawca zaproponował 
dlatego 5% rocznego planowanego poziomu, w odniesieniu do potencjału opłacalnych działań 
oszczędnościowych, tak aby nałożyć na wszystkie sektory i wszystkie Państwa Członkowskie 
równe obciążenia, przy czym tak długo, jak „opłacalne” zdefiniowane są jako „działania, przy 
których koszty nie przekraczają korzyści”, nie powinny one w ogóle stanowić obciążeń. 
 
Aby stworzyć wystarczającą ilość danych usług w początkowej fazie, można teoretycznie  
zgodzić się na niezależny audyt energetyczny, lecz uzyskiwanie zwrotu tych kosztów poprzez 
taryfy energetyczne byłoby sprzeczne z prawem Wspólnoty. Interesy klientów, którzy nie 
będą odnosić korzyści z audytów energetycznych, muszą być chronione, dlatego Państwa 
Członkowskie powinny zostać zachęcone do użycia innych bodźców mających na celu 
stworzenie wymogów dla tego typu audytów. 
 
Sprawozdawca zaproponował kilka poprawek w kwestii energii dla sektora transportowego. 
Od przedsiębiorstw w tym sektorze należy wymagać, aby do używanych przez nich 
materiałów reklamowych dołączone były informacje dotyczące oszczędności energetycznych 
oraz ekologii.   
 
Bardzo ważny ekologicznie efekt można osiągnąć również dzięki konwersji energii i urządzeń 
energochłonnych. Sprawozdawca zaproponował dlatego poprawkę odnoszącą się w 
szczególności do tej kwestii. 
 
Odwołanie do „instalatorów urządzeń“ jest przestarzałe. Rozszerzyli oni bowiem swój zakres 
działalności, oprócz instalacji wykonują również prace kontrolne, przeprowadzają inspekcje, 
audyt i certyfikacje oraz udzielają porad dotyczących wykorzystania energii. 
 
Zdając sobie sprawę z najwyższej wagi tej kwestii, sprawozdawca w dalszym ciągu zaleca 
Komisji wycofanie jej projektu, chyba, że założenia dotyczące oszczędności będą bardziej 
elastyczne, a także w większym stopniu zostaną uwzględnione wcześniejsze działania podjęte 
przez Państwa Członkowskie w dziedzinie wydajności energii końcowej. 
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POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek: 

Tekst proponowany przez Komisję1 

 

Poprawki Parlamentu 
 

Poprawka 1 
Podpunkt uzasadnienia 11 

(11) Przedsiębiorstwa zajmujące się 
dystrybucją i sprzedażą energii mogą 
poprawić wydajność energii we Wspólnocie 
Europejskiej, jeżeli będą oferować usługi 
energetyczne obejmujące wydajne zużycie 
końcowe, takie jak wydajny komfort 
cieplny, ciepła woda użytkowa, 
chłodnictwo, oświetlenie i siła napędowa. 
Maksymalizacja zysków tych 
przedsiębiorstw staje się zatem bardziej 
związana ze sprzedażą usług energetycznych 
dla możliwie jak największej liczby 
klientów, niż ze sprzedażą możliwie jak 
największej ilości energii dla 
poszczególnych klientów. 

(11) Przedsiębiorstwa zajmujące się 
dystrybucją i sprzedażą energii mogą 
poprawić wydajność energii we Wspólnocie 
Europejskiej, jeżeli będą oferować usługi 
energetyczne obejmujące wydajne zużycie 
końcowe, takie jak wydajny komfort 
cieplny, ciepła woda użytkowa, 
chłodnictwo, oświetlenie i siła napędowa. 
Maksymalizacja zysków tych 
przedsiębiorstw staje się zatem bardziej 
związana ze sprzedażą usług energetycznych 
dla możliwie jak największej liczby 
klientów, niż ze sprzedażą możliwie jak 
największej ilości energii dla 
poszczególnych klientów. W celu 
zagwarantowania odpowiedniego pola 
manewru dla wszystkich dostawców 
energii, winny być surowo zabronione tzw. 
subsydia krzyżowe pomiędzy różnymi 
rodzajami działalności dostawców energii i 
jej sprzedawców. Krajowe organy 
nadzorujące powinny dążyć do 
zapobiegania każdemu wypaczeniu 
konkurencji w tej dziedzinie. 

 
 

Poprawka 2 
Art. 2 ust. 2 

                                                 
1 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
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2. Państwa Członkowskie mogą wykluczyć 
małych dostawców lub małe 
przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą 
energii z zastosowań tej dyrektywy. 

2. Państwa Członkowskie mogą określić 
warunki dla częściowej dobrowolnej 
możliwości wycofania się (opt-out) małych 
dostawców lub małych przedsiębiorstw 
zajmujących się sprzedażą energii z 
zastosowań tej dyrektywy. 

 

Uzasadnienie 

 Małe przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość wycofania się (opt-out), lecz podejmując 
taki krok winny być objęte definicją „odbiorcy końcowego“. Zobacz: poprawka do art. 3 lit.  
f). 
 

Poprawka 3 
Art. 3 lit. f) 

(f) „Odbiorca końcowy“:  użytkownik 
końcowy w gospodarstwie domowym, 
sektorze rolnym, handlowym, publicznym i 
przemysłowym (z pominięciem instalacji 
wymienionych w Załączniku I do dyrektywy 
1996/61/WE) oraz w sektorze 
transportowym (z pominięciem środków 
transportu w lotnictwie i żegludze morskiej). 

(f) „Odbiorca końcowy“:  użytkownik 
końcowy w gospodarstwie domowym, 
sektorze rolnym, handlowym, publicznym i 
przemysłowym (z pominięciem instalacji 
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 
1996/61/WE) oraz w sektorze 
transportowym (z pominięciem środków 
transportu w lotnictwie i żegludze morskiej).  
Ta definicja obejmuje małych dostawców 
lub małe przedsiębiorstwa zajmujące się 
sprzedażą detaliczną energii i korzystające z 
możliwości opt-out zgodnie z art. 2 ust. 2. 

 

Uzasadnienie 

Żaden dostawca nie powinien całkowicie znajdować się poza zakresem stosowania tej 
dyrektywy; powinni być uwzględnieni jeżeli nie jako dostawcy, to jako odbiorcy końcowi.  
 

Poprawka 4 
Art. 3 lit. aa) (nowy) 

 (aa) „Energia sieciowa“: gaz i 
elektryczność objęte dyrektywą 2003/55/WE 
i 2003/54/WE. 
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Uzasadnienie 

 Zapewnia wyjaśnienie. Zobowiązania dla energii sieciowej  na rynku wewnętrznym powinny 
mieć zastosowanie dla gazu i elektryczności, a nie np. dla ciepłownictwa i chłodnictwa. 
 

Poprawka 5 
Art. 3 lit. oa) (nowy) 

 (oa) „Sektor publiczny“: organy z udziałem 
władzy państwowej; krajowe, regionalne 
lub lokalne władze publiczne mające 
zadania służb publicznych; inne organy 
bądź służby finansowane częściowo lub w 
całości z funduszy publicznych. 
Przedsiębiorstwa działające w warunkach 
rynkowych i podlegające prawu 
prywatnemu oraz prawu handlowego nie są 
objęte tą definicją. 

 

Uzasadnienie 

 Definicja sektora publicznego różni się w poszczególnych Państwach Członkowskich.  
 

Poprawka 6 
Art. 3 lit. ob) (nowy) 

 (ob) „Działania oszczędnościowe“: 
działania, przy których w określonym 
przedziale czasowym koszty nie 
przekraczają korzyści; przy których 
uwzględniane są koszty społeczne, a 
opłacalność oceniana jest w oparciu o 
korzyści społeczne. 

 

Uzasadnienie 

Zapewnia wyjaśnienie. 
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Poprawka 7 
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 5% opłacalnych działań. Na poziomie 
Państw Członkowskich zostaną one 
określone bardziej szczegółowo  przez 
stosowne Państwa Członkowskie i Komisję. 

 

Uzasadnienie 

 Uwzględnienie  celu, jakim jest 5% opłacalnych działań pozwoli na jednakowe traktowanie 
wszystkich Państw Członkowskich oraz wszystkich sektorów, podczas gdy 1% oszczędności w 
dostarczanej energii stanowi problem dla tych sektorów lub dziedzin przemysłu, które 
wykorzystały już większość swojego potencjału oszczędnościowego. Komisja określiła szereg 
ważnych, opłacalnych działań oszczędnościowych. Pozwalają one na uzyskanie 
wystarczającego poziomu oszczędności, by osiągnąć unijny cel Protokołu z Kioto. Dlatego 
podjęcie zrównoważonych rozwiązań pozwoliłyby na zidentyfikowanie tego potencjału 
oszczędnościowego na szczeblu Państw Członkowskich oraz na wprowadzenie w życie 5% 
danego potencjału. 
 

Poprawka 8 
Art. 4 ust. 7 

7. Po dokonaniu korekty i sporządzeniu po 
raz pierwszy sprawozdania w sprawie 
danego założenia, Komisja zbada, czy 
należy przedstawić projekt dyrektywy 
mającej na celu dalszy rozwój, za pomocą 
tzw. „białych certyfikatów”, podejścia 
rynkowego do wydajności energetycznej. 

7. Po dokonaniu korekty i sporządzeniu po 
raz pierwszy sprawozdania w sprawie 
danego założenia, Komisja zbada, czy 
należy przedstawić projekt dyrektywy 
mającej na celu dalszy rozwój, za pomocą 
tzw. „białych certyfikatów”, podejścia 
rynkowego do wydajności energetycznej  
oraz poprzez utworzenie ujednoliconego 
środka płatniczego dla gospodarki 
węglowej, przy czym zagwarantowana jest 
możliwość handlu różnymi certyfikatami i 
koncesjami. 
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Uzasadnienie 

 Nadmiar certyfikatów, koncesji i zezwoleń stwarza problemy dla przejrzystości oraz 
spowalnia utworzenie prawdziwej gospodarki węglowej, niezbędnej w celu zwalczania zmian 
klimatycznych. 
 

Poprawka 9 
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. 

skreślony 

Uzasadnienie 

Zobacz: uzasadnienie poprawki do art. 4 ust. 2. 

Poprawka 10 
Art. 5 ust. 4, część wprowadzająca 

4. Aby osiągnąć planowany poziom 
przyjęty zgodnie z ust. 2, Państwa 
Członkowskie mogą uwzględnić w 
szczególności wytyczne dotyczące 
zamówień publicznych, tak by umożliwić 
administracjom publicznym na 
zintegrowanie ich planów dotyczących 
wydajności energii z ich budżetami 
inwestycyjnymi lub operacyjnymi i ich 
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 art. 4 ust. 2, Państwa 
Członkowskie mogą uwzględnić w 
szczególności wytyczne dotyczące 
zamówień publicznych, tak by umożliwić 
administracjom publicznym na 
zintegrowanie ich planów dotyczących 
wydajności energii z ich budżetami 
inwestycyjnymi lub operacyjnymi i ich 
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:  
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Uzasadnienie 

 Zapewnia wyjaśnienie i dodaje kategorię zamówień publicznych o niskich kosztach cyklu 
eksploatacji.  
 

Poprawka 11 
Art. 5 ustęp 4 lit. b) 

(b) wymogi, przewidujące zakup 
wyposażenia bądź pojazdów spośród 
wydajnych energetycznie produktów w 
każdej kategorii wyposażenia lub pojazdów, 
uwzględniając przy tym, w stosownych 
przypadkach, analizę minimalnych kosztów 
cyklu eksploatacji lub podobne metody 
zapewniające opłacalność; 

(b) wymogi przewidujące zakup,  jeżeli nie 
są możliwe odpowiednie zamówienia 
publiczne, produktów mających niskie 
zużycie energii w trybie oczekiwania 
(standby) i innego wyposażenia bądź 
pojazdów spośród wydajnych energetycznie 
produktów w każdej kategorii wyposażenia 
lub pojazdów, uwzględniając przy tym, w 
stosownych przypadkach, analizę 
minimalnych kosztów cyklu eksploatacji lub 
podobne metody zapewniające opłacalność; 

 

 
 

Poprawka 12 
Art. 5 ust. 4 litera c) 

(c) wymogi przewidujące zakup produktów 
mających niskie zużycie energii w trybie 
oczekiwania (standby), uwzględniając przy 
tym, w stosownych przypadkach, analizę 
minimalnych kosztów cyklu eksploatacji lub 
podobne metody zapewniające opłacalność. 

(c) wymogi przewidujące zamówienia 
publiczne, uwzględniając przy tym, w 
stosownych przypadkach, analizę 
minimalnych kosztów cyklu eksploatacji lub 
podobne metody zapewniające opłacalność. 

 

 
 

Poprawka 13 
Art. 6, część wprowadzająca 

Państwa Członkowskie usuną przeszkody 
dla usług energetycznych i zapewnią, że 

Państwa Członkowskie usuną przeszkody 
dla usług energetycznych i zapewnią, że 
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dostawcy energii i/lub przedsiębiorstwa 
zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, 
gazu, energii cieplnej lub oleju opałowego: 

dostawcy energii i/lub przedsiębiorstwa 
zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, 
gazu, energii cieplnej lub oleju opałowego i 
inne przedsiębiorstwa sprzedające energię 
określone w art. 3a: 

 

Uzasadnienie 

Należy  uwzględnić wszystkie formy energii, tak jak zostało to określone w art. 3 lit. a).  
 

Poprawka 14 
Art. 6 lit. a) 

(a) oferta usług energetycznych i ich 
aktywna promocja jako integralna część 
dostaw i/lub sprzedaży energii klientom 
bezpośrednio, albo przez innych dostawców 
usług energetycznych. Audyt energetyczny 
dostępny jest nieodpłatnie dla klientów tak 
długo, jak 5% z nich nie jest objętych 
usługami energetycznymi. 

(a) oferta usług energetycznych i ich 
aktywna promocja jako integralna część 
dostaw i/lub sprzedaży energii klientom 
bezpośrednio, albo przez innych dostawców 
usług energetycznych. 

 

Uzasadnienie 

Część druga lit. a) została usunięta, ponieważ była sprzeczna z prawem Wspólnoty. 
 

Poprawka 15 
Art. 6 lit. ba) (nowy) 

 (ba) powstrzymuje się od jakichkolwiek 
działań mogących wstrzymywać swobodne  
kształtowanie się cen energii na koszt 
wydajnego energetycznie wytwarzania 
elektryczności, w szczególności w czasie 
okresów znajdujących się poza godzinami 
szczytu natężenia; zapewnia, że taryfy 
przesyłu i rozdziału nie są dyskryminacyjne, 
nieopłacalne oraz że mają stabilną 
strukturę.  
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Uzasadnienie 

 Ta nowa litera po literze b) ma na celu zapobieżenie sytuacjom, w których najmniej 
ekologiczne wytwarzanie energii elektrycznej wykorzystywane jest niepotrzebnie do 
zwiększania szybkich zysków.  Powinno być to zakazane, zarówno w interesie konsumentów, 
jak i ekologii. 
 

Poprawka 16 
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 dot. wydajności energetycznej 
oraz w celu wspierania usług 
energetycznych i działań służących 
poprawie wydajności energetycznej. 
Informacje te powinny zawierać, w 
stosownych przypadkach, bieżące 
informacje oraz wcześniejsze dane 
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, jeśli są dostępne, 
informacji dotyczących ich klientów 
końcowych, potrzebnych stosownym 
władzom lub agencjom określonym w art. 4 
ust. 4 w celu właściwego zaplanowania i 
wdrożenia programów dot. wydajności 
energetycznej oraz w celu wspierania usług 
energetycznych i działań służących 
poprawie wydajności energetycznej. 
Informacje te powinny zawierać, w 
stosownych przypadkach, bieżące 
informacje oraz wcześniejsze dane 
dotyczące zużycia energii przez klientów 
końcowych, profili obciążenia, segmentacji 
klientów oraz lokalizacji klientów, przy 
czym musi zostać zachowana integralność i 
ochrona poufnych informacji handlowych. 

 

 
 

Poprawka 17 
Art. 10 lit. b)  

(b) koszty inwestycji po stronie 
użytkowników energii końcowej, poniesione 
przez firmy dostarczające energię, mogą 
zostać zwrócone poprzez włączenie danych 
kosztów do taryf dystrybucji odnośnych 
firm, przy czym należy uwzględnić 
konieczność zapewnienia równych zasad 
konkurencji i warunków dla innych 
dostawców usług energetycznych. Zwrot 

skreślony 
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kosztów może być dozwolony w przypadku 
kosztów powstałych przy wypełnianiu 
zobowiązań dotyczących usług 
energetycznych zgodnie z art. 6 lit. a, jeżeli 
dane koszty uznane zostały przez 
odpowiedzialny urząd za stosowne i zgodne 
z zasadami konkurencji. 

 

Uzasadnienie 

 Zobacz uzasadnienie dla poprawki do art. 6 lit. a).  Brzmienie art. 10  lit. b) jest sprzeczne z 
obowiązującym prawem Wspólnoty. 
 

Poprawka 18 
Art. 12  

Państwa Członkowskie zapewnią dostępność 
niezależnych, wysokiej jakości systemów 
audytu energetycznego, które przeznaczone 
są dla określenia potencjału działań 
mających na celu uzyskanie wydajności 
energetycznej i określenia potrzeb  
dotyczących usług energetycznych oraz 
przygotowanie ich wdrożenia. Audyty 
powinny być dostępne dla mniejszych 
odbiorców domowych, handlowych i 
małych lub średnich odbiorców 
przemysłowych oraz  przedsiębiorstw o 
względnie wysokich kosztach transakcji. 

Państwa Członkowskie zapewnią dostępność 
niezależnych, wysokiej jakości systemów 
audytu energetycznego, które przeznaczone 
są dla określenia potencjału działań 
mających na celu uzyskanie wydajności 
energetycznej i określenia potrzeb 
dotyczących usług energetycznych oraz 
przygotowanie ich wdrożenia. Audyty 
powinny być dostępne dla mniejszych 
odbiorców domowych, handlowych i 
małych lub średnich odbiorców 
przemysłowych oraz  przedsiębiorstw o 
względnie wysokich kosztach transakcji; w 
stosownych przypadkach powinien być 
wdrożony System Zarządzania Wydajnością 
Energetyczną i Audytu Energetycznego. 

 

Uzasadnienie 

 Należy wdrożyć dostosowane do potrzeb narzędzie, służące ocenie i optymalizacji zużycia 
energii przez małych klientów przemysłowych i handlowych, mające na celu osiągnięcie 
zharmonizowanego podejścia do tej kwestii. 
 

Poprawka 19 
Art. 12a (nowy) 
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 Artykuł 12a 

Postanowienia dla sektora transportowego 
 Art. 6 do 9, 11 i 12 mają zastosowanie, 

mutatis mutandis, dla sektora 
transportowego.  

 

 
Państwa Członkowskie w szczególności 
powinny zapewnić, że wszystkie rafinerie 
paliw, firmy zajmujące się dystrybucją i/lub 
sprzedażą dostaw: 

 – powstrzymają się od wykorzystywania 
materiałów reklamowych mogących 
utrudnić oszczędności energetyczne; oraz 

 – dołączą do wszystkich swoich materiałów 
reklamowych informacje określone w art. 
13 ust. 3 lit. d) i lit. e). 

 

Uzasadnienie 

 Projekt Komisji nie uwzględnia w wystarczający sposób sektora transportowego, mimo tego, 
iż jest on najbardziej rosnącym źródłem emisji gazów cieplarnianych (GHG) we Wspólnocie. 
 

Poprawka 20 
Art. 12b (nowy) 

 Artykuł 12b 

Konwersja energii oraz urządzenia 
energochłonne 

 

 
Nie później, niż dwa lata po przyjęciu tej 
dyrektywy Komisja dokona oceny, w jakim 
stopniu uzyskana została oszczędność 
energetyczna lub dodatkowo może zostać 
osiągnięta poprzez konwersje energii i 
urządzeń, takie jak zamiana 
indywidualnych bojlerów na systemy 
ciepłownicze lub zamiana źródeł paliw 
kopalnych na energię odnawialną. 

 Stosowna ocena powinna być wykorzystana 
jako dodatkowe narzędzie dostępne dla 
Państw Członkowskich, służące 
uwzględnieniu w większym stopniu 
potencjału oszczędnościowego oraz korzyści 
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ekologicznych przy uzyskiwaniu 
planowanych poziomów dotyczących 
oszczędności energetycznych danych 
państw. 

 

Uzasadnienie 

 Konwersja energii i urządzeń energochłonnych posiada potencjał do ogromnych 
oszczędności energetycznych. Ocena ta ma pomóc Państwom Członkowskim, na szczeblu UE, 
na zarządzanie działaniami związanymi z wydajnością również w tym obszarze, w celu 
pełnego wyczerpania jego potencjału.  
 

Poprawka 21 
Art. 13 ust. 1 

1. Państwa Członkowskie zapewnią, że: 
wszyscy klienci końcowi firm 
dostarczających i/lub sprzedających energię 
sieciową  zaopatrzeni są w konkurencyjnie 
wycenione urządzenia pomiarowe, 
pokazujące aktualne zużycie energii przez 
klienta oraz aktualny czas korzystania. 

1. Państwa Członkowskie zapewnią, że: 
wszyscy klienci końcowi firm 
dostarczających i/lub sprzedających energię 
sieciową zaopatrzeni są w konkurencyjnie 
wycenione urządzenia pomiarowe, jeżeli są 
one opłacalne, pokazujące aktualne zużycie 
energii przez klienta oraz, dla zużycia 
energii, aktualny czas korzystania. 

 

Uzasadnienie 

 Zapewnia niezbędne wyjaśnienie. Zobacz również uzasadnienie poprawki 4 do art. 3 w 
sprawie definicji „energii sieciowej“. 
 

Poprawka 22 
Art. 13 ust. 3, część wprowadzająca 

3. Państwa Członkowskie zapewnią, że:  
przy lub na rachunkach, umowach, 
transakcjach, pokwitowaniach ze stacji 
dystrybucji, a także na materiałach 
promocyjnych udostępnione zostaną przez 
wszystkich dostawców i/lub sprzedawców  
następujące informacje przeznaczone dla 
klientów końcowych: 

3. Państwa Członkowskie zapewnią, że:  
przy lub na rachunkach, umowach, 
transakcjach, pokwitowaniach ze stacji 
dystrybucji, wyciągach bankowych, a także 
na materiałach promocyjnych udostępnione 
zostaną przez wszystkich dostawców i/lub 
sprzedawców, w przejrzystej i zrozumiałej 
formie, następujące informacje 
przeznaczone dla klientów końcowych: 
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Poprawka 23 
Art. 13 ust. 3 lit. b) 

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

(b) w stosownych przypadkach, porównanie 
w formie graficznej obecnego zużycia 
energii przez klientów z zużyciem za okres 
poprzedni i/lub za ten sam okres w roku 
poprzednim, uwzględniając w stosownych 
przypadkach korektę dla dni opałowych; 

 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie warunków pogodowych może okazać się niezbędne. Czasami bardziej 
właściwe jest porównanie z wcześniejszymi okresami, ponieważ poprzedni rok wydaje się być 
zbyt odległy, by można było przywołać zmiany w postępowaniu. 
 

Poprawka 24 
Art. 13 ust. 3 lit. c) 

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

porównanie ze uśrednionym, 
znormalizowanym bądź przykładowym 
użytkownikiem energii tej samej kategorii 
oraz z uśrednionym, znormalizowanym 
bądź przykładowym użytkownikiem energii 
z najbardziej wydajnie ekologicznie 
kategorii zastępczej; 

 

Uzasadnienie 

 Ma na celu zapewnienie konsumentom informacji o najlepszej kategorii alternatywnej. 
 

Poprawka 25 
Art. 13 ust. 3 lit. d) 

(d) wpływ na środowisko np. CO2, energii 
dostarczanej lub sprzedawanej w celach 
użytkowych; 

(d) wpływ na środowisko np. CO2, energii 
dostarczanej lub sprzedawanej w celach 
użytkowych wraz z porównaniem z 
planowanym poziomem na osobę. Stosowne 
informacje powinny opisywać odrębnie 
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wpływ wyboru konsumenta (np. 
oszczędności) i wpływ wyboru dostawcy (np. 
zmiany paliwa);  

 

Uzasadnienie 

 Ma na celu zapewnienie informacji porównawczych dotyczących indywidualnego przyrostu 
CO2 a planowanego poziomu na osobę. Może okazać się konieczne wyodrębnienie wyboru 
konsumenta od zachowania dostawców. 
 

 

Poprawka 26 
Art. 13 ust. 3 lit. e) 

(e) informacje kontaktowe, łącznie ze 
stronami internetowymi, pośród których 
zawarte są informacje dotyczące dostępnych 
usług energetycznych, programów  
wydajności energetycznej i innych działań 
służących poprawie wydajności 
energetycznej, a także specyfikacje 
techniczne  urządzeń zużywających energię. 

(e) informacje kontaktowe, łącznie ze 
stronami internetowymi, pośród których 
zawarte są informacje dotyczące dostępnych 
usług energetycznych, programów 
wydajności energetycznej i innych działań 
służących poprawie wydajności 
energetycznej, profile porównawcze  
użytkowników końcowych, a także 
specyfikacje techniczne urządzeń 
zużywających energię, łącznie z dostępnymi 
na rynku urządzeniami o końcowym 
współczynniku 4. 

 

Uzasadnienie 

„Współczynnik 4“ oznacza nowe technologie pojawiające się obecnie na rynku, które 
oszczędzają energię przez zwiększone osiągi i wydajność, a zmniejszone zużycie energii.  
 

Poprawka 27 
Art. 13 ust. 3a (nowy) 

 3a. Zgodnie z założeniami tego artykułu, 
Państwa Członkowskie gromadzą i 
przetwarzają informacje zebrane zgodnie z 
art. 6c i inne niezbędne informacje oraz 
udostępniają je nieodpłatnie wszystkim 
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dostawcom energii, sprzedawcom i/lub 
innym dostarczycielom usług 
energetycznych. 

 

Poprawka 28 
Art. 14 ust. 3a (nowy) 

 3a. Nie później niż dwa lata po przyjęciu tej 
dyrektywy, Komisja opublikuje analizę 
korzyści i kosztów badającą związki 
pomiędzy standardami, przepisami, polityką 
i działaniami UE, a ich wpływem na 
wydajność energii końcowej. 

 

 
 

Poprawka 29 
Zał. III ust. 1 lit. d) 

d) oświetlenie (np. nowe wydajne żarówki i 
oporniki, systemy cyfrowych układów 
kontroli, itd.); 

d) oświetlenie (np. nowe wydajne żarówki i 
oporniki, systemy cyfrowych układów 
kontroli, używanie detektorów ruchu 
zamiast 24 - godzinnego oświetlenia w 
budynkach komercyjnych, itd.); 

 

 
 

Poprawka 30 
Zał. III ust. 1 lit. g) 

g) procesy produkcyjne towarów (np. 
bardziej wydajne użycie sprzężonego 
powietrza, kondensatorów, przełączników i 
zaworów, użycie automatycznych i 
zintegrowanych systemów, wydajnych 
trybów oczekiwania (stand-by), itd.); 

g) procesy produkcyjne towarów (np. 
bardziej wydajne użycie sprzężonego 
powietrza, kondensatorów, przełączników i 
zaworów, użycie automatycznych i 
zintegrowanych systemów, wydajnych 
trybów oczekiwania (stand-by), itd.); 
uwzględnienie cyklu eksploatacji oraz 
procesy informacyjne dla produkcji 
towarów w łańcuchach produkcyjnych i 
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przy zlecaniu podwykonawstwa, w 
szczególności w odniesieniu do MŚP; 

 

 

Poprawka 31 
Zał. III, ust. 1 lit. k) tiret 6a (nowy) 

 - polityka i działania wspierające 
wykorzystywanie transportu publicznego. 

 

 
 

Poprawka 32 
Zał. III ust. 1 lit. l) tiret 4a (nowy) 

 – inteligentne systemy opłat za użytkowanie 
dróg dla transportu prywatnego, które 
tworzone są poprzez internalizację kosztów 
zewnętrznych, przyczyniające się w ten 
sposób do optymalnego użytkowania dróg. 

 

 
 

Poprawka 33 
Załącznik III, ustęp 2, tiret 3 a (nowy) 

 – działania służące osiągnięciu wydajności 
podjęte przez administrację publiczną oraz 
usługi bezpośrednio polepszające 
wydajność energetyczną, a także środki 
takie jak aplikacje IT w zarządzaniu 
elektronicznym przyczyniające się 
pośrednio do zmniejszenia zużycia energii. 
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