
P6_TC1-COD(2008)0055 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/2009 zmieniającej 
dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz 

wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa 

(Jako że osiągnięto porozumienie między Parlamentem a Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpo
wiada treści ostatecznego aktu prawnego, dyrektywy 2009/123/WE.) 

Etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie (przekształcenie) ***I 

P6_TA(2009)0345 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wskazania poprzez 
etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie zużycia energii oraz innych zasobów 
przez produkty związane z energią (przekształcenie) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 

2008/0222(COD)) 

(2010/C 212 E/33) 

(Procedura współdecyzji – przekształcenie) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM 
(2008)0778), 

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta
wiony przez Komisję (C6-0412/2008), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej 
uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych ( 1 ), 

— uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 11 marca 2009 r. skierowane do Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii zgodnie z art. 80a ust. 3 Regulaminu, 

— uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0146/2009), 

A. mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych złożona z odpowiednich służb prawnych 
Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych 
zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do 
niezmienionych przepisów istniejących tekstów wniosek ogranicza się do ich prostej kodyfikacji bez 
zmian merytorycznych, 

1. zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych 
Parlamentu, Rady i Komisji oraz w wersji zawierającej dostosowania techniczne zatwierdzone przez Komisję 
Prawną, z uwzględnieniem poniższych poprawek;
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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. 

P6_TC1-COD(2008)0222 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 maja 2009 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/…/WE w sprawie wskazania 
poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych 

zasobów przez produkty związane z energią (wersja przekształcona) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający ║ Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, 

uwzględniając wniosek Komisji ║, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego ( 1 ), 

uwzględniając opinię Komitetu Regionów ( 2 ), 

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ( 3 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dyrektywa Rady 92/75/EWG z dnia 22 września 1992 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie 
oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez urządzenia 
gospodarstwa domowego ( 4 ) była znacząco zmieniana ( 5 ). Ze względu na konieczność dalszych zmian, 
dla zachowania przejrzystości, dyrektywa ta powinna zostać przekształcona. 

(2) Zakres dyrektywy ║ 92/75/EWG ogranicza się do urządzeń gospodarstwa domowego. W komunikacie 
Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotyczącym planu działania w sprawie zrównoważonej konsumpcji 
i produkcji oraz w sprawie zrównoważonej polityki przemysłowej wykazano, że rozszerzenie zakresu 
dyrektywy 92/75/EWG na produkty związane z energią, w tym produkty budowlane, wpływające w 
znaczny sposób bezpośrednio lub pośrednio na zużycie energii podczas użytkowania mogłoby dopro
wadzić do zwiększenia ewentualnych synergii między istniejącymi środkami legislacyjnymi, 
w szczególności z dyrektywą 2005/32/WE Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. 
ustanawiającą zasady ogólne ustalania wymogów dotyczących eko-projektu dla produktów wykorzys
tujących energię ║ ( 6 ). Niniejsza dyrektywa powinna uzupełniać i w żaden sposób nie naruszać 
stosowania dyrektywy 2005/32/WE. Proponująca holistyczne podejście, jak również przynosząca 
dodatkowe oszczędności energii i korzyści dla środowiska niniejsza dyrektywa musi być postrzegana
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jako część jeszcze szerszych ram prawnych, które obejmują rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu 
przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego ( 1 ) oraz dyrektywę 2002/91/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków ( 2 ). 

(3) W konkluzjach prezydencji Rady Europejskiej z dni 8 i 9 marca 2007 r. podkreślono konieczność 
poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie, tak aby osiągnąć cel, jakim jest obniżenie do 
roku 2020 zużycia energii przez Wspólnotę o 20 %, oraz wezwano do dokładnego i szybkiego 
wdrożenia priorytetów określonych w komunikacie Komisji z dnia 19 października 2006 r. zatytu 
łowanym „Plan działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii: sposoby wykorzystania potencjału”. 
W planie działania wskazano istotne możliwości zaoszczędzenia energii w sektorze produktów. 

(4) W celu wspierania efektywności energetycznej oraz energooszczędności jest nadal niezwykle istotne, 
by UE i państwa członkowskie uznały za prawnie wiążący cel, jakim jest 20-procentowa oszczędność 
energii do roku 2020 oraz zaproponowały i wdrożyły spójne środki służące jego realizacji. 

(5) Poprawa efektywności produktów związanych z energią poprzez świadomy wybór konsumentów 
przynosi korzyści całej gospodarce UE, jak również przemysłowi wytwórczemu, prowadząc do obni 
żenia cen dwutlenku węgla w systemie handlu uprawnieniami do emisji. 

(6) Udostępnianie rzetelnych, stosownych i porównywalnych informacji dotyczących zużycia energii przez 
produkty związane z energią powinno wpływać na wybór przez użytkowników końcowych tych 
produktów, które zużywają w trakcie ich użytkowania mniej energii i innych podstawowych zasobów 
lub bezpośrednim rezultatem ich użytkowania jest mniejsze zużycie energii lub tych zasobów, zachę
cając tym samym producentów do podejmowania kroków w zakresie ograniczania zużycia energii 
i innych podstawowych zasobów przez produkty przez nich wytwarzane. Powinno to również wpłynąć 
pośrednio na wydajne korzystanie z tych produktów w celu przyczynienia się do realizacji 20- 
procentowego unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej. Przy braku tych informacji 
samo działanie sił rynkowych nie zdoła zachęcić do racjonalnego zużycia energii i innych podstawo
wych zasobów przez te produkty. 

(7) Ponieważ 40 % całkowitej energii w UE zużywane jest w budynkach, a przegląd dyrektywy 
2002/91/WE ma na celu wspieranie opłacalnej poprawy ogólnej efektywności energetycznej 
budynków, włączenie w tym kontekście określonych wyrobów budowlanych związanych z energią 
do zakresu niniejszej dyrektywy powinno pomóc prywatnym gospodarstwom domowym w dokonaniu 
wyboru najbardziej energooszczędnych i opłacalnych wyrobów przy remoncie swych budynków. 

(8) W celu zagwarantowania przewidywalności producentom, a użytkownikom końcowym przejrzystości 
Komisja powinna sporządzić priorytetowy wykaz produktów związanych z energią, w tym wyrobów 
budowlanych, które wchodzą w zakres niniejszej dyrektywy i które zostaną w związku z tym objęte 
środkami wykonawczymi państw członkowskich i Komisji. 

(9) Informacja odgrywa kluczową rolę w działaniu sił rynkowych; konieczne jest zatem wprowadzenie 
jednolitej etykiety dla wszystkich produktów tego samego typu, by dostarczyć potencjalnym 
nabywcom dodatkowych, znormalizowanych informacji dotyczących kosztów tych produktów 
w związku z energią i zużyciem innych podstawowych zasobów oraz by podjąć kroki gwarantujące, 
że potencjalni użytkownicy końcowi, którzy nie widzą tych produktów i nie mają tym samym 
możliwości zobaczenia etykiety, uzyskają również te informacje. Dla jej skuteczności i powodzenia, 
etykieta powinna zawierać proste i zwięzłe informacje oraz być łatwa do rozpoznania dla użytkownika 
końcowego ║. W tym celu należy zachować obecny układ graficzny etykiety, jako podstawę infor
macji dla użytkowników końcowych na temat efektywności energetycznej produktów.Zużycie energii 
oraz inne informacje dotyczące produktów powinny być mierzone zgodnie ze zharmonizowanymi 
normami i metodami. 

(10) Jak podkreślono w dokonanej przez Komisję ocenie wpływu załączonej do wniosku dotyczącego 
niniejszej dyrektywy, pierwotne, stosowane z powodzeniem etykietowanie w skali A-G zostało przy
jęte jako wzorzec w różnych krajach na całym świecie, między innymi w Brazylii, Chinach, Argen
tynie, Chile, Iranie, Izraelu i Republice Południowej Afryki.

PL 5.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 212 E/231 

( 1 ) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 65. 

Wtorek, 5 maja 2009 r.



(11) Państwa członkowskie powinny regularnie monitorować zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy i 
włączać stosowne informacje do sprawozdań, które zobowiązane są co dwa lata przedkładać Komisji 
na mocy niniejszej dyrektywy, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dostawców 
i dystrybutorów. 

(12) Całkowicie nieobowiązkowy system prowadziłby do tego, że tylko część produktów byłaby etykieto
wana lub uzupełniana o standardową informację o produkcie, co stanowiłoby ryzyko wprowadzenia 
w błąd niektórych użytkowników końcowych, a nawet przekazania im fałszywych informacji. 
Obecny system powinien zatem gwarantować, aby dla wszystkich produktów na obowiązkowej 
etykiecie oraz standardowej karcie produktu zamieszczono informacje na temat zużycia energii 
i innych podstawowych zasobów. 

(13) Użytkowanie produktów związanych z energią ma bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie 
różnorodnych form energii, wśród których największą rolę odgrywają energia elektryczna i gaz. 
Niniejsza dyrektywa powinna zatem obejmować produkty związane z energią mające bezpośredni 
lub pośredni wpływ na zużycie wszelkich form energii w trakcie użytkowania, zgodnie z unijnymi 
celami w zakresie poprawy efektywności energetycznej, promowania odnawialnych źródeł energii 
oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

(14) Produkty związane z energią, które mają znaczny bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii 
lub, w stosownych przypadkach, zużycie podstawowych zasobów w czasie ich użytkowania powinny 
zostać objęte środkiem wykonawczym, w przypadku, gdy dostarczenie informacji poprzez etykieto
wanie mogłoby zachęcić użytkowników końcowych do zakupu bardziej efektywnych produktów. 

(15) Zważywszy że 40 % całkowitej energii w UE zużywane jest w budynkach oraz, w kontekście zobo
wiązań wynikających z protokołu z Kioto, oraz że UE wyznaczyła jako cel poprawę efektywności 
energetycznej o 20 % do 2020 r., koniecznie należy nadać priorytetowy charakter opracowaniu 
środków wykonawczych w odniesieniu do wyrobów budowlanych, takich jak np. okna. 

(16) Należy stale zwiększać liczbę państw członkowskich stosujących politykę zamówień publicznych, 
która wymaga, aby instytucje zamawiające zamawiały produkty energooszczędne, do czasu osiągnięcia 
celu obejmującego całe terytorium Unii Europejskiej. To samo powinno dotyczyć szeregu państw 
członkowskich, w których stosuje się również zachęty dla produktów energooszczędnych. Chociaż 
kryteria kwalifikowalności produktów w przypadku zamówień publicznych lub zachęt mogą różnić 
się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich, dla uniknięcia zakłóceń rynku powinny 
one być zgodne ze strategicznymi celami Unii Europejskiej dotyczącymi efektywności energetycznej. 
Określenie klas wydajności jako poziomów odniesienia dla poszczególnych produktów zgodnie ze 
środkami wykonawczymi do dyrektywy może przyczynić się do zmniejszenia różnic w zamówieniach 
publicznych i zachętach oraz ułatwić asymilację efektywnych produktów. 

(17) Określając przepisy dotyczące zamówień publicznych w środkach wykonawczych na mocy niniejszej 
dyrektywy należy ustanowić proporcjonalne progi dotyczące wartości i ilości zamówień publicznych, 
biorąc pod uwagę obciążenie administracyjne i możliwość stosowania zasad dotyczących zamówień 
publicznych w państwach członkowskich. 

(18) Zachęty, które państwa członkowskie mogą stosować w celu promowania efektywnych produktów, 
mogą stanowić pomoc państwa. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla wyniku jakichkol
wiek przyszłych procedur dotyczących pomocy państwa, które mogą zostać wszczęte zgodnie z art. 
87 i 88 Traktatu ║. Jednakże pomoc państwa na ochronę środowiska, a w szczególności efektywność 
energetyczną, która leży we wspólnym interesie europejskim, podlega odstępstwom zgodnie 
z różnorodnymi instrumentami wspólnotowymi i na warunkach w nich przedstawionych ( 1 ). 

(19) Promowanie energooszczędnych produktów poprzez etykietowanie, zamówienia publiczne i zachęty 
nie powinno szkodzić ║ ogólnej ekologiczności tych produktów.
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(20) Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące treści reklam powinny być postrzegane tylko jako środek 
nadzwyczajny. Dlatego przepisy te nie powinny ograniczać reklam w żaden inny sposób 
w jakichkolwiek innych aktach prawnych Wspólnoty. 

(21) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonaw
czych przyznanych Komisji ( 1 ). 

(22) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia do przyjmowania środków wykonawczych 
w odniesieniu do etykietowania i standardowych informacji o produkcie w zakresie zużycia energii 
i innych podstawowych zasobów przez produkty związane z energią podczas użytkowania. W celu 
utworzenia systemu, który będzie jednocześnie przewidywalny dla przemysłu i o szerokim zastoso
waniu dla konsumentów, Komisja powinna przejąć odpowiedzialność za wyznaczenie konkretnego 
okresu obowiązywania klasyfikacji etykiet efektywności energetycznej oraz za regularną aktualizację 
klasyfikacji progów efektywności energetycznej. W związku z tym, że środki te mają zakres ogólny 
i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej uzupełnienie 
nowymi elementami innymi niż istotne, środki te powinny zostać przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Co dwa lata Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie obejmujące UE i poszczególne państwa członkowskie, 
zawierające szczegółowe informacje na temat przyjęcia środków wykonawczych, jak również stan
dardowe informacje o produkcie. 

(23) Obowiązek przeniesienia niniejszej dyrektywy do prawa krajowego powinien ograniczyć się tylko do 
przepisów, które stanowią istotną zmianę w stosunku do poprzednich dyrektyw. Obowiązek trans
pozycji przepisów, które nie zostały zmienione, wynika z poprzedniej dyrektywy. 

(24) Przy wdrażaniu stosownych przepisów niniejszej dyrektywy państwa członkowskie powinny starać 
się powstrzymywać od działań, które mogłyby nałożyć na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
niepotrzebne biurokratyczne i skomplikowane obowiązki oraz w jak największym stopniu uwzględ
niać szczególne potrzeby, a także ograniczenia finansowe i administracyjne MŚP. 

(25) Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminów 
przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektyw określonych w załączniku I część B, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zakres 

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla harmonizacji krajowych przepisów dotyczących informacji 
dla użytkownika końcowego, w szczególności w formie etykiet oraz informacji o produkcie, dotyczącej 
zużycia energii i innych podstawowych zasobów podczas użytkowania oraz informacji dodatkowych 
o niektórych produktach związanych z energią, umożliwiając tym samym użytkownikom końcowym 
wybór bardziej efektywnych produktów. 

2. Niniejsza dyrektywa obejmuje produkty związane z energią, w tym wyroby budowlane, wywierające 
znaczący bezpośredni lub pośredni wpływ na zużycie energii oraz, w stosownych przypadkach, innych 
podstawowych zasobów podczas użytkowania. 

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do: 

a) produktów używanych; 

b) wszelkich środków transportu osób lub towarów; 

c) tabliczek znamionowych lub ich odpowiedników umieszczanych ze względów bezpieczeństwa na takich 
produktach.
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Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszej dyrektywy: 

— „produkt związany z energią”, zwany dalej „produktem”, oznacza każdy towar mający wpływ na zużycie 
energii podczas jego użytkowania, który jest wprowadzany do obrotu lub użytkowania we Wspólnocie, 
łącznie z częściami, które mają zostać wbudowane do produktów związanych z energią objętych 
niniejszą dyrektywą, które są wprowadzane do obrotu lub użytkowania jako osobne części dla użytkow
ników końcowych, a których ekologiczność może być oceniana osobno; 

— „wyrób budowlany”: oznacza związany z energią produkt wykorzystywany w budowie lub odnawianiu 
budynków; 

— „karta” oznacza standardową tabelę informacyjną dotyczącą produktu; 

— „inne podstawowe zasoby” oznaczają wodę, surowce, chemikalia lub jakiekolwiek inne substancje zuży
wane przez produkt podczas normalnego użytkowania; 

— „informacje dodatkowe” oznaczają inne informacje dotyczące działania i cech produktu, które odnoszą 
się do oceny jego zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę czasu lub innych podstawowych zasobów 
lub są w tym pomocne, oparte na zmierzalnych danych dotyczących także jego produkcji lub wszelkich 
innych ważnych aspektów związanych z ochroną środowiska; 

— „znaczące aspekty związane ze środowiskiem” oznaczają aspekty uznane za znaczące w przypadku 
produktu związanego z energią w środku wykonawczym przyjętym zgodnie z dyrektywą 2005/32/WE 
w odniesieniu do tego produktu; 

— „bezpośredni wpływ” oznacza wpływ produktów, które faktycznie zużywają energię; 

— „pośredni wpływ” oznacza wpływ produktów, które nie zużywają energii, lecz przyczyniają się do jej 
zużycia, przy czym ocena wydajności tych produktów opiera się na obiektywnych i niezależnych 
parametrach, które nie podlegają zmiennym warunkom klimatycznym; 

— „dystrybutor” oznacza detalistę lub inną osobę, która sprzedaje, wynajmuje, oferuje w sprzedaży ratalnej 
lub wystawia produkty użytkownikom końcowym; 

— „dostawca” oznacza producenta, importera lub jego upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie lub 
osobę, która wprowadza produkt na rynek wspólnotowy; 

— „użytkownik końcowy” oznacza osobę prawną lub fizyczną, która używa produktu do celów zawodo
wych lub osobistych. Taka osoba jest ostatecznym konsumentem produktu, a w szczególności osobą, 
dla której produkt został przeznaczony, ale może nie być osobą, która produkt nabywa. Definicja ta 
obejmuje konsumentów indywidualnych i grupy konsumentów. Na użytek niniejszej dyrektywy władze 
publiczne są również postrzegane jako „użytkownicy końcowi” przy zakupie produktów związanych 
z energią. 

Artykuł 3 

Obowiązki państw członkowskich 

1. Państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, aby: 

a) wszyscy dostawcy i dystrybutorzy prowadzący działalność na ich terytorium spełniali obowiązki, okre 
ślone w art. 5 i 6 oraz art. 10 ust. 3 i 4 niniejszej dyrektywy;
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b) w odniesieniu do produktów objętych niniejszą dyrektywą zakazane zostało umieszczanie innych etykiet, 
znaków, symboli lub napisów, które nie spełniają wymogów niniejszej dyrektywy, oraz odpowiednich 
środków wykonawczych, jeżeli takie umieszczanie mogłoby zmylić lub wprowadzić w błąd użytkow
ników końcowych w odniesieniu do zużycia energii lub, we właściwych przypadkach, innych podsta
wowych zasobów podczas użytkowania; 

c) wprowadzeniu systemu etykiet i kart dotyczących zużycia lub oszczędności energii towarzyszyły 
kampanie informacyjne o charakterze edukacyjnym i promocyjnym, mające na celu promowanie efek
tywności energetycznej i bardziej odpowiedzialne wykorzystywanie energii przez użytkowników końcowych; 

d) podjęto właściwe środki w celu zachęcenia Komisji i krajowych organów odpowiedzialnych za wyko
nanie niniejszej dyrektywy do wzajemnej współpracy oraz do dostarczania sobie wzajemnie informacji 
w celu wsparcia stosowania niniejszej dyrektywy. 

Współpraca administracyjna i wymiana informacji wykorzystują w najwyższym możliwym stopniu 
elektroniczne środki łączności i mogą być wspierane za pomocą odpowiednich programów wspólnoto
wych. Współpraca taka gwarantuje we właściwych przypadkach bezpieczeństwo i poufność przetwa
rzania i ochrony informacji szczególnie chronionych dostarczonych w ramach tej procedury. Komisja 
podejmuje odpowiednie środki w celu zachęcenia i przyczynienia się do współpracy pomiędzy 
państwami członkowskimi ║. 

2. Jeżeli państwo członkowskie stwierdzi, że produkt nie spełnia wszystkich stosownych wymogów 
określonych w niniejszej dyrektywie i jej środkach wykonawczych w odniesieniu do etykiety i karty, 
dostawca zapewnia, że produkt spełnia te wymogi oraz obowiązujące i współmierne warunki narzucone przez 
państwo członkowskie. W odniesieniu do już zakupionych produktów konsumenci korzystają z praw 
przewidzianych we wspólnotowym i krajowym ustawodawstwie dotyczącym ochrony konsumentów, obej
mujących zwrot wartości lub wymianę produktu. 

Jeżeli istnieją wystarczające dowody stwierdzające, że produkt może nie spełniać wymogów, przedmiotowe 
państwo członkowskie podejmuje w określonym terminie odpowiednie środki zapobiegawcze mające na 
celu zagwarantowanie zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy i uwzględniające wszelkie szkody 
spowodowane niezgodnością. 

W przypadku uporczywego niespełniania wymogów państwo członkowskie podejmuje decyzję ogranicza
jącą lub wprowadzającą zakaz wprowadzania omawianego produktu do obrotu lub użytkowania lub 
zapewnia jego wycofanie z obrotu. W przypadku ograniczenia, wycofania produktu z obrotu lub zakazu 
wprowadzania do obrotu Komisja i inne państwa członkowskie zostają o tym natychmiast poinformowane. 

3. Co dwa lata państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące egzekwowania przepisów 
i stopnia zgodności z przepisami na ich terytorium. 

Komisja może określić wspólną treść tych sprawozdań, ustalając minimalne wymogi dotyczące ujednoli
conego wzorca. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 11 ust. 2. 

Artykuł 4 

Wymogi dotyczące informacji 

Państwa członkowskie zapewniają: 

(1) zwrócenie uwagi użytkowników końcowych na informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej, 
innych form energii i innych podstawowych zasobów podczas użytkowania oraz informacje dodatkowe 
za pomocą kart oraz etykiet w odniesieniu do produktów oferowanych do sprzedaży, wynajmu, sprze
daży ratalnej lub wystawianych użytkownikom końcowym bezpośrednio lub pośrednio poprzez 
sprzedaż na odległość, w tym przez Internet;
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(2) dostarczenie informacji, o których mowa w pkt. 1, w odniesieniu do produktów wbudowanych lub 
zainstalowanych ▐, jeżeli wymaga tego stosowny środek wykonawczy; 

(3) wszelkie reklamy dotyczące konkretnego modelu spośród produktów związanych z energią objętych 
środkiem wykonawczym do niniejszej dyrektywy, jeżeli podawane są dane techniczne, muszą również 
dostarczać końcowym użytkownikom niezbędnych informacji na temat zużycia energii lub energoosz
czędności lub zawierać odniesienie do klasy energetycznej produktu; 

(4) wszelka dokumentacja techniczna promująca produkty związane z energią, podająca określone para
metry techniczne produktu, np. podręczniki techniczne i broszury producenta, drukowane lub dostępne 
online, dostarcza użytkownikom końcowym niezbędnych informacji na temat zużycia energii lub 
zawiera odniesienie do etykiety efektywności energetycznej produktu. 

Artykuł 5 

Obowiązki dostawców 

Państwa członkowskie gwarantują, że: 

(1) dostawcy wprowadzający na rynek lub do użytkowania produkty objęte środkiem wykonawczym, 
załączają etykietę i kartę zgodnie z niniejszą dyrektywą i środkiem wykonawczym; 

(2) dostawcy sporządzają dokumentację techniczną, która umożliwia ocenę rzetelności informacji zawartych 
na etykiecie i karcie. Ta dokumentacja techniczna zawiera: 

a) ogólny opis produktu, 

b) wyniki przeprowadzonych obliczeń, o ile są istotne, 

c) wyniki testów, jeśli są dostępne, w tym testów przeprowadzanych przez organizacje notyfikowane 
określone na podstawie innych przepisów wspólnotowych, 

d) jeśli wartości są stosowane dla podobnych modeli, odniesienia pozwalające na określenie tych 
modeli. 

W tym celu dostawcy mogą wykorzystać ║ już sporządzoną dokumentację ustanowioną zgodnie 
z wymogami określonymi w stosownych przepisach wspólnotowych; 

(3) dostawcy udostępniają dokumentację techniczną do celów kontrolnych przez okres pięciu lat od 
wyprodukowania ostatniego przedmiotowego produktu; 

Dostawcy udostępniają dokumentację techniczną w wersji elektronicznej na żądanie organów nadzoru 
rynku państw członkowskich oraz Komisji; 

(4) w odniesieniu do etykietowania i informacji o produkcie dostawcy dostarczają dystrybutorom nieod
płatnie niezbędne etykiety. Bez uszczerbku dla możliwości wyboru przez dostawców systemu dostaw 
etykiet, dostawcy dostarczają etykiety na żądanie dystrybutorów jak najszybciej; 

(5) oprócz etykiet dostawcy załączają kartę produktu ▐; 

(6) dostawcy załączają kartę produktu we wszystkich broszurach dotyczących produktu. Jeśli broszury 
dotyczące produktu nie są dostarczane przez dostawcę, dostawca załącza karty do innej dokumentacji 
dostarczanej z produktem;
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(7) dostawcy odpowiadają za rzetelność etykiet i kart, które załączają; 

(8) uznaje się, że dostawcy wyrażają zgodę na publikowanie informacji zawartych na etykiecie lub karcie. 

Artykuł 6 

Obowiązki dystrybutorów 

Państwa członkowskie gwarantują, że: 

(1) dystrybutorzy eksponują etykiety we właściwy, widoczny i czytelny sposób oraz udostępniają kartę 
w broszurze dotyczącej produktu lub innej dokumentacji dołączonej do produktu w momencie sprze
daży użytkownikom końcowym; 

(2) w odniesieniu do etykietowania oraz informacji o produkcie, w każdym wypadku, gdy produkt okre 
ślony w środku wykonawczym jest wystawiany, dystrybutorzy umieszczają najnowszą wersję stosownej 
etykiety po upływie okresu ważności w dobrze widocznym miejscu określonym w odpowiednim 
środku wykonawczym oraz we właściwej wersji językowej. 

Artykuł 7 

Sprzedaż na odległość 

Jeśli produkty są oferowane do sprzedaży, do wynajmu, do sprzedaży ratalnej lub sprzedaży przez zamó
wienie pocztowe, katalog, internet, telemarketing lub w inny sposób, który powoduje, że potencjalny 
użytkownik końcowy nie może zobaczyć wystawionego na sprzedaż produktu, środki wykonawcze zawie
rają przepisy gwarantujące, by potencjalni użytkownicy końcowi otrzymywali informacje zawarte na najno
wszej wersji etykiety produktu i w karcie przed zakupem produktu. W przypadku sprzedaży na odległość 
sposób ekspozycji etykiety i karty określają środki wykonawcze. 

Artykuł 8 

Swobodny przepływ 

1. Państwa członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania na rynek lub do 
użytkowania na ich terytorium produktów objętych niniejszą dyrektywą oraz stosownymi środkami wyko
nawczymi i spełniających w pełni ich wymogi. 

2. Jeżeli państwa członkowskie regularnie monitorują rynek i nie mają dowodów na to, że jest inaczej, 
uznają one etykiety i karty za zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy i środków wykonawczych ▐. 
Państwa członkowskie wymagają od dostawców dostarczenia dowodów zgodnie z art. 5 dotyczących 
rzetelności informacji podawanych na ich etykietach lub kartach w przypadku gdy mają podejrzenia, że 
informacje te nie są ║ poprawne. 

Artykuł 9 

Zamówienia publiczne i zachęty 

1. Instytucje zamawiające zawierające umowy na roboty, dostawy ║ lub usługi publiczne, o których mowa 
w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 ), które nie zostały wyłączone na mocy art. 
12 do 18 tej dyrektywy, nie zamawiają produktów, które nie osiągają minimalnych poziomów wydajności 
określonych w stosownym środku wykonawczym, i które dążąc do spełnienia kryteriów przynależności do 
najwyższej klasy wydajności, nie spełniają kryteriów zawartych w art. 9 ust 2. 

2. Kryteria ustanawiania minimalnych poziomów wydajności dla zamówień publicznych w środkach 
wykonawczych są następujące: 

a) efektywność pod względem kosztów w odniesieniu do finansów publicznych,
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b) znaczenie produktu dla zamówienia publicznego, 

c) potencjał w zakresie oszczędności energii, 

d) promowanie innowacji zgodnie ze strategią lizbońską, 

e) prawdopodobieństwo pobudzenia transformacji rynku w kierunku bardziej wydajnych produktów, 

f) konieczność zapewnienia wystarczającej konkurencji. 

3. Ustęp 1 stosuje się do umów o szacunkowej wartości bez podatku od wartości dodanej (VAT) równej 
lub większej niż 15 000 EUR. W środkach wykonawczych próg ten można ustalić na wartość bez VAT 
wyższą niż 15 000 EUR, uwzględniając normalne ceny zakupu i ilości. 

4. Państwa członkowskie nie oferują zachęt w odniesieniu do produktów, które nie osiągają minimalnych 
poziomów wydajności określonych w stosownym środku wykonawczym. 

5. Państwa członkowskie dokonujące zamówień publicznych lub oferujące zachęty w odniesieniu do 
produktów określają poziomy wydajności na podstawie klas, zgodnie z definicją w stosownym środku 
wykonawczym. 

Zachęty mogą m.in. obejmować ulgi podatkowe zarówno dla końcowych użytkowników wykorzystujących 
produkty o wysokiej efektywności energetycznej, jak i dla producentów, którzy promują i wytwarzają tego 
rodzaju produkty, a także zmniejszenie VAT nakładanego na materiały i składniki polepszające wydaj
ność energetyczną. Stosowane przez państwa członkowskie zachęty dotyczące produktów muszą być 
wydajne i skuteczne. 

Artykuł 10 

Przegląd klasyfikacji etykiet efektywności energetycznej 

1. Komisja powinna odpowiadać za regularne przeglądy klasyfikacji etykiet efektywności energe
tycznej, zgodnie z wyznaczonym okresem obowiązywania klasyfikacji, jak określono w środkach wyko
nawczych na mocy art. 12. 

2. Komisja przeprowadza przegląd progów klasyfikacji efektywności w oparciu o najnowsze dane, 
z uwzględnieniem tempa postępu technologicznego w przypadku danego produktu, a znacznie wcześniej 
przed przeglądem zasięga odpowiednio opinii zainteresowanych stron zgodnie z art. 12 ust. 3. 

3. Dostawcy są zobowiązani dostarczyć dystrybutorom najnowszą wersję etykiety najpóźniej po 
upływie okresu ważności. 

4. Zgodnie z art. 6 ust. 2 dystrybutorzy są zobowiązani zastąpić starą etykietę etykietą efektywności 
energetycznej ze zmienioną klasyfikacją dla danego produktu w dniu upłynięcia okresu ważności starej 
etykiety. 

Artykuł 11 

Procedura komitetowa 

1. Komisję wspomaga Komitet. 

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.
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Artykuł 12 

Środki wykonawcze 

1. Szczegółowe informacje dotyczące etykiety i karty są określone w środkach wykonawczych. Takie 
środki wykonawcze, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 11 
ust. 2, w odniesieniu do każdego rodzaju produktu zgodnie z przepisami niniejszego artykułu. 

W przypadku, gdy dany produkt spełnia kryteria określone w ust. 2, jest on objęty środkiem wykonawczym 
zgodnie z ust. 4. 

Przepisy zawarte w środkach wykonawczych dotyczące informacji podawanej na etykiecie i w karcie 
w odniesieniu do zużycia energii i innych podstawowych zasobów podczas użytkowania umożliwiają 
użytkownikowi końcowemu dokonywanie bardziej świadomych decyzji dotyczących zakupu oraz umożli
wiają organom nadzoru rynku sprawdzenie, czy produkty odpowiadają podanym informacjom. 

W przypadku, gdy środek wykonawczy ustanawia przepisy w odniesieniu zarówno do efektywności ener
getycznej produktu, jak i zużycia przez niego podstawowych zasobów, projekt i treść etykiety powinny 
akcentować dane dotyczące efektywności energetycznej produktu. 

Obowiązujące obecnie środki wykonawcze, przyjęte przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, powinny 
zostać dostosowane do przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie, szczególnie dotyczących układu 
graficznego, projektu, klas lub innych cech etykiety efektywności energetycznej, nie później niż … (*). 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, są następujące: 

a) zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi liczbowymi oraz uwzględniając ilości wprowadzone do 
obrotu we Wspólnocie, produkty posiadają znaczący potencjał w odniesieniu do oszczędności energii 
oraz, w stosownych przypadkach, innych podstawowych zasobów; 

b) dostępne na rynku produkty o równorzędnej funkcjonalności wykazują znaczne różnice pod względem 
stosownych poziomów wydajności; 

c) Komisja bierze pod uwagę stosowne prawodawstwo wspólnotowe i samoregulację, jak np. dobrowolne 
porozumienia, w przypadku gdy powinny one w założeniu umożliwić osiągnięcie politycznych celów 
szybciej i korzystniej pod względem kosztów, niż zostało to przyjęte w obowiązkowych wymogach. 

3. Przygotowując projekt środka wykonawczego Komisja: 

a) bierze pod uwagę parametry dotyczące ekologiczności określone w części 1 załącznika I do dyrektywy 
2005/32/WE, które zostały określone jako istotne w stosownym środku wykonawczym przyjętym na 
mocy dyrektywy 2005/32/WE oraz które mają znaczenie dla użytkownika końcowego podczas użyt
kowania produktu; 

b) ocenia wpływ środka na środowisko, użytkowników końcowych i producentów, w tym MŚP, 
w odniesieniu do konkurencyjności, z uwzględnieniem wpływu na rynki poza Wspólnotą, innowacyj
ność, dostęp do rynku oraz koszty i korzyści; 

c) przeprowadza odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami, łącznie z producentami i ich 
dostawcami; 

d) ustala datę/daty wprowadzenia, wszelkie stopniowe lub przejściowe środki lub okresy, uwzględniając 
w szczególności ewentualny wpływ na MŚP lub na poszczególne grupy produktów wytwarzanych 
przede wszystkim przez MŚP.
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4. Środki wykonawcze określają w szczególności: 

a) dokładną definicję typu produktów objętych dyrektywą; 

b) normy i metody pomiaru wykorzystywane w celu uzyskania informacji określonych w art. 1 ust. 1; 

c) szczegóły dokumentacji technicznej wymaganej zgodnie z art. 5; 

d) projekt i treść etykiety o której mowa w art. 4, która będzie ujednolicona w największym możliwym 
stopniu w różnych grupach produktów oraz we wszystkich przypadkach jest doskonale widoczna 
i czytelna, a równocześnie zachowuje jako podstawę aktualny projekt etykiety (ustalona klasyfikacja 
A-G), który jest prosty i rozpoznawalny; na etykiecie podany jest także okres ważności; 

e) miejsce umieszczenia etykiety na wystawionym do sprzedaży produkcie oraz sposób umieszczania 
etykiety i/lub informacji w przypadku ofert sprzedaży objętych art. 7. W stosownych przypadkach środki 
wykonawcze mogą przewidywać umieszczenie etykiety na produkcie lub jej wydrukowanie na opako
waniu lub określać szczegółowe informacje dotyczące wymogów etykietowania w katalogach, 
w przypadku sprzedaży na odległość i sprzedaży internetowej ; 

f) treść oraz, w stosownych przypadkach, format, a także inne szczegóły dotyczące karty lub inne infor
macje określone w art. 4 i 5 ust. 3. Informacje na etykiecie są również umieszczane na karcie; 

g) w przypadku stosownych produktów, minimalny poziom wydajności oraz, we właściwych przypadkach, 
próg wyższy niż 15 000 EUR bez VAT dla celów art. 9 ust. 1 i 3; 

h) w przypadku stosownych produktów, minimalny poziom wydajności dla celów art. 9 ust. 4; 

i) szczegółową treść etykiety do celów reklamy, w tym, w stosownych przypadkach, klasę energetyczną 
i inne stosowne poziomy wydajności danego produktu w czytelnej i widocznej formie; 

j) określony okres obowiązywania klasyfikacji etykiet, który wynosi co najmniej trzy lata, lecz nie prze
kracza pięciu lat, uwzględniając tempo wprowadzania innowacji w produkcie oraz termin następnego 
przeglądu tych klasyfikacji, w oparciu o ich określony czas obwiązywania; 

k) poziom rzetelności deklaracji zawartych na etykiecie i kartach; 

l) datę oceny i ewentualnych zmian środka wykonawczego, z uwzględnieniem tempa postępu technicz
nego. 

Artykuł 13 

Wykaz priorytetów do zrealizowania 

Najpóźniej do dnia … (*) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim 
wykaz priorytetowych produktów, łącznie z wyrobami budowlanymi, proponowanych do opatrzenia 
etykietą w oparciu o ich potencjał energooszczędnościowy.
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Artykuł 14 

Możliwość rozszerzenia zakresu 

Najpóźniej w 2010 r. Komisja przeprowadza analizę wykonalności w celu zbadania czy, dzięki przyjęciu 
środków wykonawczych, etykieta dostarcza użytkownikom końcowym także informacji na temat znaczą
cych skutków produktu dla energii i innych zasadniczych zasobów przez cały cykl jego życia. 

Artykuł 15 

Kary 

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar stosowanych w razie naruszeń przepisów krajo
wych, przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i jej środkami wykonawczymi oraz podejmują wszelkie 
niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania tych kar. Przewidziane kary są skuteczne, proporcjo
nalne i odstraszające. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu wzmocnienia ochrony 
prawnej przed stosowaniem etykiet bez zezwolenia. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty tych 
przepisów najpóźniej w terminie określonym w art. 16 ust. 1 a także bezzwłocznie informują Komisję 
o wszelkich późniejszych zmianach, mających wpływ na powyższe przepisy. 

Artykuł 16 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia … (*) Niezwłocznie przekażą one Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. 

Państwa członkowskie zaczną stosować te przepisy od dnia […] r.. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie 
takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Przepisy te zawierają także wskazanie, że w istniejących przepi
sach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odniesienia do dyrektyw uchylonych niniejszą dyrek
tywą należy odczytywać jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odniesienia 
i formułowania takiego wskazania określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyję
tych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą. 

Artykuł 17 

Uchylenie 

Dyrektywa Rady 92/75/EWG zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady ( 1 ) wskazana w części A załącznika I traci moc z dniem … (**) bez uszczerbku dla zobowiązań 
państw członkowskich dotyczących terminów przeniesienia do prawa krajowego i zastosowania dyrektyw 
określonych w części B załącznika I. 

Odesłanie do uchylonej dyrektywy należy odczytywać jako odesłanie do niniejszej dyrektywy, zgodnie 
z tabelą korelacji w załączniku II. 

Artykuł 18 

Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.
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Artykuły … ( 1 ) stosuje się od dnia … (*). 

Artykuł 19 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w ║ 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

Przewodniczący 
║ 

W imieniu Rady 

Przewodniczący 
║ 

( 1 ) Artykuły uznane za niezmienione w ostatecznej wersji przekształcenia. 
(*) Dzień po dacie określonej w art. 16 ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy. 

ZAŁĄCZNIK I 

Część A 

Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany 

(o których mowa w art. 17) 

Dyrektywa Rady 92/75/EWG 
(Dz.U. L 297 z 13.10.1992, s. 16) 

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 
(Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1) 

Wyłącznie pkt 32 Załącznika III 

CZĘŚĆ B 

Terminy przeniesienia do prawa krajowego 

(o której mowa w art. 16) 

Dyrektywa Termin przeniesienia 

92/75/EWG 1 Stycznia 1994 r. 

2009/[*]/WE
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ZAŁĄCZNIK II 

TABELA KORELACJI 

DYREKTYWA 92/75/EWG Niniejsza dyrektywa 

ARTYKUŁ 1 UST. 1, SFORMUŁOWANIE WPROWADZA
JĄCE, ZDANIE PIERWSZE 

Artykuł 1 ust. 1 

ARTYKUŁ 1 UST. 1, SFORMUŁOWANIE WPROWADZA
JĄCE, ZDANIE DRUGIE 

Artykuł 1 ust. 2 

ARTYKUŁ 1 UST. 1 TIRET PIERWSZE DO SIÓDMEGO — 

ARTYKUŁ 1 UST. 2 — 

— Artykuł 1 ust. 3 lit. a) i b) 

ARTYKUŁ 1 UST. 3 Artykuł 1 ust. 3 lit. c) 

— Artykuł 2 tiret pierwsze i trzecie 

ARTYKUŁ 1 UST. 4 TIRET PIERWSZE I DRUGIE Artykuł 2 tiret szóste i dziesiąte 

— Artykuł 2 tiret pierwsze 

ARTYKUŁ 1 UST. 4 TIRET TRZECIE — 

ARTYKUŁ 1 UST. 4 TIRET CZWARTE Artykuł 2 tiret czwarte 

ARTYKUŁ 1 UST. 4 TIRET PIĄTE Artykuł 2 tiret piąte 

ARTYKUŁ 1 UST. 5 — 

ARTYKUŁ 2 UST. 1 Artykuł 4 ust. 1 

ARTYKUŁ 2 UST. 2 — 

ARTYKUŁ 2 UST. 3 Artykuł 5 ust. 2 

ARTYKUŁ 2 UST. 4 Artykuł 5 ust. 2 i 3 

ARTYKUŁ 3 UST. 1 Artykuł 5 ust. 1 

ARTYKUŁ 3 UST. 2 Artykuł 5 ust. 5 i 6 

ARTYKUŁ 3 UST. 3 Artykuł 5 ust. 7 

ARTYKUŁ 3 UST. 4 Artykuł 5 ust. 8 

ARTYKUŁ 4 LIT. A) Artykuł 5 ust. 4 i art. 6 ust. 2 

ARTYKUŁ 4 LIT. B) — 

ARTYKUŁ 5 Artykuł 7 

ARTYKUŁ 6 — 

ARTYKUŁ 7 LIT. A) Artykuł 3 ust. 1 lit. a) 

ARTYKUŁ 7 LIT. B) Artykuł 3 ust. 1 lit. b) 

ARTYKUŁ 7 LIT. C) artykuł 3 ust. 1 lit. c) 

ARTYKUŁ 8 UST. 1 Artykuł 8 ust. 1 

ARTYKUŁ 8 UST. 2 Artykuł 8 ust. 2 

ARTYKUŁ 9 LIT. A) — 

ARTYKUŁ 9 LIT. B) — 

ARTYKUŁ 10 UST. 1 Artykuł 11 ust. 1 

ARTYKUŁ 10 UST. 2 Artykuł 11 ust. 2 

ARTYKUŁ 10 UST. 3 — 

ARTYKUŁ 11 — 

ARTYKUŁ 12 LIT. A) Artykuł 12 ust. 4 lit. a) 

ARTYKUŁ 12 LIT. B) Artykuł 12 ust. 4 lit. b) 

ARTYKUŁ 12 LIT. C) artykuł 12 ust. 4 lit. c)
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DYREKTYWA 92/75/EWG Niniejsza dyrektywa 

ARTYKUŁ 12 LIT. D) Artykuł 12 ust. 4 lit. d) 

ARTYKUŁ 12 LIT. E) Artykuł 12 ust. 4 lit. e) 

ARTYKUŁ 12 LIT. F) Artykuł 12 ust. 4 lit. f) 

ARTYKUŁ 12 LIT. G) — 

ARTYKUŁ 13 Artykuł 17 

ARTYKUŁ 14 Artykuł 16 

ARTYKUŁ 15 Artykuł 19 

— Artykuł 3 ust. 1 lit. d) 

— Artykuł 3 ust. 2 

— Artykuł 3 ust. 3 

— Artykuł 4 ust. 2 

— Artykuł 6 ust. 1 

— Artykuł 9 

— Artykuł 12 ust. 1-3 

— Artykuł 12 ust. 4 lit. g)-l) 

— Artykuł 15 

— Artykuł 18 

— Załącznik I 

— Załącznik II 

Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2010 

P6_TA(2009)0346 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie preliminarza wpływów 
i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2010 (2009/2006(BUD)) 

(2010/C 212 E/34) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 272 ust. 2 Traktatu WE, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 
a w szczególności jego art. 31, 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą oraz 
Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 
2006 r. ( 2 ), 

— uwzględniając własną rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury 
budżetowej 2010 – sekcja I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX ( 3 ), 

— uwzględniając sprawozdanie przedłożone Prezydium przez sekretarza generalnego i dotyczące sporzą
dzenia wstępnego projektu preliminarza Parlamentu na rok budżetowy 2010,
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