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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie zapewniają 

planowanie polityki krajowej, w tym 

systemów wsparcia, w taki sposób, aby 

było ono zgodne z hierarchią 

postępowania z odpadami określoną w art. 

4 dyrektywy 2008/98/WE i aby uniknąć 

znaczących zakłóceń na rynkach w 

odniesieniu do produktów (ubocznych), 

odpadów lub pozostałości. W tym celu 

państwa członkowskie regularnie 

dokonują przeglądu polityki krajowej i 

uzasadniają każde odstępstwo w 

sprawozdaniach wymaganych na mocy 

art. 18 lit. c) rozporządzenia [w sprawie 

zarządzania]. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Z zastrzeżeniem zasad pomocy 

państwa, w celu osiągnięcia unijnego celu 

określonego w art. 3 ust. 1, państwa 

członkowskie mogą stosować systemy 

wsparcia. Systemy wsparcia na rzecz 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych są projektowane w taki 

sposób, aby uniknąć niepotrzebnych 

zakłóceń rynków energii i sprawić, aby 

producenci uwzględniali podaż i popyt na 

energię elektryczną, a także ewentualne 

ograniczenia sieciowe. 

1. Zgodnie z art. 195 TFUE i z 

zastrzeżeniem jego art. 107 i 108, w celu 

osiągnięcia lub przekroczenia celu 

unijnego i celów krajowych określonych 
w art. 3 państwa członkowskie mogą 

stosować systemy wsparcia. 

Aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń na 

rynkach surowców, systemy wsparcia dla 

energii odnawialnej z biomasy powinny 

być tak zaprojektowane, aby uniknąć 

niewłaściwego wykorzystywania biomasy 

przede wszystkim do produkcji energii, w 

przypadku gdy znane są zastosowania 

przemysłowe lub zastosowania jako 

materiał o wyższej wartości dodanej, co 

mogłoby obejmować nadanie priorytetu 

wykorzystaniu odpadów i pozostałości. 

Państwa członkowskie powinny 

uwzględniać zrównoważoną podaż 

biomasy. 
Systemy wsparcia na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają 

charakter rynkowy, tak aby uniknąć 

zakłócenia rynków energii, i zapewniają, 

aby producenci uwzględniali podaż i popyt 

na energię elektryczną, a także ewentualne 

koszty integracji systemów lub 
ograniczenia sieciowe. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby jednak biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy wyprodukowane z odpadów lub 

pozostałości innych niż odpady lub 

pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne 

były uwzględniane do celów, o których 

mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu , 

muszą spełniać jedynie 

kryteria ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych , o których mowa w ust. 7 

niniejszego artykułu. Przepis ten stosuje się 

również do odpadów i pozostałości, które, 

zanim zostaną przetworzone w biopaliwa, 

biopłyny i paliwa z biomasy, najpierw są 

przetwarzane w produkt. 

Aby biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy wyprodukowane z odpadów lub 

pozostałości innych niż odpady lub 

pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne 

były uwzględniane do celów, o których 

mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, 

muszą spełniać jedynie 

kryteria ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych , o których mowa w ust. 7 

niniejszego artykułu. Jednak ich 

wytwarzanie z odpadów i pozostałości 

objęte zakresem dyrektywy 2008/98/WE 

powinno się odbywać zgodnie z zasadą 

hierarchii postępowania z odpadami 

ustanowioną w dyrektywie 2008/98/WE. 
Przepis ten stosuje się również do odpadów 

i pozostałości, które, zanim zostaną 

przetworzone w biopaliwa, biopłyny i 

paliwa z biomasy, najpierw są 

przetwarzane w produkt. 

Or. en 

 


