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SPRAWOZDANIE  KOMISJ I  GOSPODARKI

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o efektywnoŚci energetycznej (druk nr 592)

Marszalek Sejmu zgodnie z afi,, 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu - po

zasięgnięcirr opinii Prezydium Sejmu . skierowała w dnirr 17 lipca 2012 r. powyzszy projekt

ustawy do I(omisji Gospodarki do pierwszego czytania.

I(omisja Gospodarki po przeprowadzeniu pierwszego czfianra oraz rozpatrzeniu tego

projel<tu ustawy na posiedzeniu w dniu 29 sierpnta2012 r.

wnosi:

Wys o ki S e j m uchwalić ruczyzatączonyprojektustawy.

Warszawa, dnia 29 sierpnia2012 r.

Przewod niczący Komi sj i

l-lW ojciech Jasinski
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          Projekt 

 
 
 
 

USTAWA 
z dnia                2012 r. 

 
o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, 
poz. 551) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.”; 

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, i  audyt efek-

tywności energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mogą być wy-
konywane przez tę samą osobę dla tego samego przedsięwzięcia służącego 
poprawie efektywności energetycznej.”; 

3) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 
„Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej”; 

4) w art. 28 uchyla się ust. 5; 
5) uchyla się art. 29–34. 

 
Art. 2.  

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zadania wykonywane przez Pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z funkcjonowaniem audytorów efek-
tywności energetycznej, w latach 2012–2016, w każdym roku wynosi 0 zł. 

 
Art. 3.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Warszawa,.,l1 września 20L2 r,

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - s20.- 1,?t 
- IL/mn/$

C/], j  . : l  CŁ,I
dot. : Gos-015- t8-2.OtZ z 29.O8.20L2 r.

Pan Wojciech Jasi ski
Przewodniczqcy Komisii Gospodarki
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej Sprawozdanią Komisji Gospodarki o
rzqdowym projekcie ustawy o zmiąnie ustawy o efektywności energetycznej, wyrażona na
podstawie art. 13 tlst. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dzia|ach administracji
rzqdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 zp6źn. zm.} w zwiqzku z art. 42 ust. 4 i art. 54
ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw czlonkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Sza now ny Pa nie P rzewod ni czqcy,

w zwiqzku z przedtożonym Sprawozdaniem Komisj i  Gospodarki  (pismo znak GoS-015.18.
2012 z dnia 29 sierpnia 2072 r.), pozwa|am sobie przekazać następujqce uwagi:

l. W projektowanej ustawie, w stosunku do wersji przekazanej do prac parlamentarnych
przez Radę Ministrow, dokonano zmiany polegajqcej na usunięciu przypisu, W ktÓrym
znajdowata się informacja informujqca, że ,,niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/32/wE Par|amentu Europejskiego i Rady z dnia 5
kwietnia f006 r. w sprawie efektywności koricowego wykorzystania energii i ustug
energetycznych oraz uchylajqcej dyrektywę Rady 93/76/EwG (Dz. Urz. UE L LL4
z27.04.2006, str,64),,. Usunięcie tego przypisu z projektowanej ustawy uwazam za
btędne W świet|e art. 18 ust. L akapit drugi wymienionej powyżej dyrektywy
2006/32/WE.1

l|. Ce|em przyjęcia projektowanej ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 75 kwietnia 2011.
r. o efektywności energetycznejz W zakresie zasad przeprowadzania audytÓw
efektywności energetycznej oraz dostępu do zawodu audytora efektywności
energetycznej (zasad uzyskania uprawnie do prowadzenia tej dziataIności). W tym
zakresie nowe|izowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 stanowi transpozycję przepisÓw
prawa Unii Europejskiej zawartych w dyrektywie z006l3f/w1, Dyrektywa odnosi się
bowiem w swoich przepisach do kwesti i reglamentacji dostępu do zawodu audytora
efektywności en ergetycznej.

W szczegÓ|ności dyrektywa zobowiqzuje pa stwa członkowskie do zapewnienia
dostępności , ,[ . . .]  dIa odbiorcÓw ko cowych, W tym niewieIkich odbiorcÓw W

'  Dz. Urz. UE L 114 227.4.2006, str .  64.
t  Dz .  U .  Nr  95 ,  poz .  551.



gospodarstwach domowych, odbiorcÓw komercyjnych oraz matych i średnich odbiorcow
przemystowych, efektvwnvch. wvsokiei iakości proeramÓw audvtu enerqetvczneeo.
ktore stuzq określeniu potencja|nych środkow poprawy efektywności energetycznej i sq
przeprowadzane w sposÓb niezaleznY,, (art. 1.2 ust. ]. dyrektywv 2006/32/wE|.

Paristwa członkowskie powinny zatem dbać o wysokq jakość audytÓw energetycznych
sporzqdzanych przez au dytorÓw.

Jednocześnie jednak, zgodnie z art. 8 dyrektywy (Dostęp do systemÓw kwalif ikacji,
akredytacji i certyfikacji), ,,majqc na wzg|ędzie osiqgnięcie wysokiego poziomu
kompetencji technicznych, obiektywności i wiarygodności, Pa stwa Członkowskie, o i le
uznaia to za konieczne. zapewniq dostępność odpowiednich systemÓw kwalifikacji,
akredytacji lub certyfikacji d|a dostawcÓw ustug energetycznych, audytÓw
energetycznych or az środ kÓw po p rawy efe ktywności ene rgetyczn ej [...] ".

Tym samym, to W gestii pa stw cztonkowskich dyrektywa pozostawia decyzję o
stworzeniu bqdź likwidacji reglamentacji dostępu do wykonywanie dziataIności audytora
efektywności energetycznej. Niemniej jednak pragnę zwrÓcić uwagę, że projektowana
ustawa zakłada |ikwidację wszystkich wymogÓw W zakresie dostępu do uzyskania
uprawnienia do wykonywania zadari audytora efektywności energetycznej (propozycja
uchy|enia art. 29-34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.). Z|ikwidowane zostanq nawet
minimalne wymogi wykonywania tej dziatalności, jak posiadanie podstawowej wiedzy
technicznej czY niekara|ność. Tym samym projektowana ustawa dokonuje zmiany
zadeklarowanego wcześniej przez Rzeczpospolitq Po|skq sposobu transpozycji dyrektywy
2oo6/3f/wE, w zakresie dostępu do zawodu audytora efektywności energetycznej.

||l. Zgodnie z art. 18 ust. 1 akapit drugi dyrektywv 2006/3f/wE,,,przepisy przyjęte przez
pa stwa cztonkowskie, niezbędne do wykonania dyrektYwY, zawierajq odniesienie do
niniejszej dyrektywy |ub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej pub|ikacji,,. Tym
samym niezbędne jest przywrÓcenie do projektu przypisu zawierajqcego odniesienie do
wspomnianej dyrektywy. Ponadto, po jej uchwaleniu i publikacji w Dzienniku Ustaw,
projektowana ustawa powinna zostać notyfikowana W Bazie Notyfikacji Krajowych
środ kow Wyko nawczych, ja ko środek tra nspozycji dyrektywy foo6 / 3z/w E,

Majqc powyższe na uwadze, stwierdzam, że Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rzqdowym
projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej jest zgodne z prawem
Unii Europejskiej , z zastrzeżeniem powyższych uwag.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Pan Waldemar Pawlak
Wiceprezes Rady M inistrÓw
Minister Gospodarki

dseŁretarz


	1394-1.NK.pdf
	Projekt
	USTAWA
	z dnia                2012 r.
	o zmianie ustawy o efektywności energetycznej
	Art. 1.
	W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
	„4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.”;

	2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, i  audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mogą być wykonywane przez tę samą osobę dla tego samego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetyczne...

	3) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:
	„Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej”;
	4) w art. 28 uchyla się ust. 5;
	5) uchyla się art. 29–34.

	Art. 2.
	Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zadania wykonywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku z funkcjonowaniem audytorów efektywności energetycznej, w latach 2012–2016, w każdym roku wynosi 0 zł.

	Art. 3.
	Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



