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11.1.2018 A8-0392/337 

Poprawka  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 27-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 

powinny określić swój wkład w osiągnięcie 

tego celu w swoich zintegrowanych 

krajowych planach w zakresie energii i 

klimatu z wykorzystaniem procesu 

zarządzania określonego w rozporządzeniu 

[w sprawie zarządzania]. 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 45-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, któremu towarzyszyć 

powinny wiążące cele krajowe. Wiążące 

cele krajowe są przydzielane 

sprawiedliwie i odpowiednio.  Należy 

dokonać tego przez rozdzielenie 

wymaganego całkowitego zwiększenia 

wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych pomiędzy państwa 

członkowskie w oparciu o równe 

zwiększenie udziału każdego państwa 

członkowskiego, ważone PKB i po 

dostosowaniu w celu odzwierciedlenia ich 

punktów wyjściowych i przy obliczaniu w 

odniesieniu do końcowego zużycia energii 

brutto, biorąc pod uwagę dotychczasowy 

wysiłek państw członkowskich w zakresie 

wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 

powinny szczegółowo określić swoje 

obowiązujące i planowane strategie 

polityczne i środki na rzecz osiągnięcia 
tego celu w zintegrowanych krajowych 

planach w zakresie energii i klimatu z 

wykorzystaniem procesu zarządzania 

określonego w rozporządzeniu [w sprawie 

zarządzania]. 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Poprawka  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 

ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Określa ona wiążący unijny 

cel ogólny w odniesieniu do całkowitego 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. 

Ustanawia ona również zasady 

dotyczące wsparcia finansowego na rzecz 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych, prosumpcji odnawialnej 

energii elektrycznej oraz wykorzystania 

energii odnawialnej w sektorach ogrzewania, 

chłodzenia i transportu, współpracy 

regionalnej między państwami 

członkowskimi i z państwami trzecimi, 

gwarancji pochodzenia, procedur 

administracyjnych oraz informacji i szkoleń . 

Określa ona kryteria zrównoważonego 

rozwoju i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy . 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 

ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Określa ona wiążący unijny 

cel minimalny w odniesieniu do 

całkowitego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r. Cel Unii ma zostać 

osiągnięty wspólnie przez państwa 

członkowskie za pomocą wiążących celów 

krajowych. Ustanawia ona również zasady 

dotyczące wsparcia finansowego na rzecz 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych, prosumpcji odnawialnej 

energii elektrycznej, społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej oraz wykorzystania 

energii odnawialnej w sektorach 

ogrzewania, chłodzenia i transportu, 

współpracy transgranicznej i regionalnej 

między państwami członkowskimi i z 

państwami trzecimi, za pomocą transferów 

statystycznych między państwami 

członkowskimi, wspólnych projektów i 

wspólnych oraz otwartych przetargów i 

systemów wsparcia, gwarancji 

pochodzenia, procedur 

administracyjnych oraz informacji i 

szkoleń, a także dostępu energii ze źródeł 

odnawialnych do sieci energetycznych 
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oraz infrastruktury ciepłowniczej i 

chłodniczej oraz ich działania. Określa 

ona kryteria zrównoważonego rozwoju i 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Poprawka  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wspólnie dążą do 

tego, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych w Unii w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r. wynosił co najmniej 

27 %. 

1. Każde państwo członkowskie dba o 

to, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych, obliczany zgodnie z 

dyrektywą, w jego końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r. był równy co 

najmniej jego krajowemu celowi 

ogólnemu określającemu udział energii ze 

źródeł odnawialnych w tym roku, ujętemu 

w czwartej kolumnie tabeli w części A 

załącznika I. Owe obowiązkowe cele 

krajowe są spójne z wiążącym celem 

unijnym zakładającym co najmniej 

45‑ procentowy udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w Unii w 2030 r. Państwa 

członkowskie wprowadzają środki 

skutecznie zaprojektowane, aby zapewnić, 

by ich udział energii ze źródeł 

odnawialnych był równy udziałowi 

określonemu w kursie opisanemu w 

załączniku I część Aa lub przekraczał go. 

Te środki zostają włączone do 

zintegrowanych krajowych planów w 

dziedzinie energii i klimatu zgodnie z 

rozporządzeniem [w sprawie zasad 

zarządzania unią energetyczną]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Poprawka  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 

państwa członkowskie dbają o to, aby do 

2021 r. nie udzielano wsparcia 

finansowego na rzecz pozyskiwania 

energii ze spalania odpadów 

komunalnych ani ze współspalania w 

piecach cementowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka jest konieczna, aby uniknąć podważania hierarchii postępowania z odpadami i 

utrudniania przejścia na bardziej zrównoważone systemy gospodarowania odpadami i 

gospodarkę o obiegu zamkniętym. W istocie zachęty finansowe zapewniane dla energii 

wytwarzanej z odpadów komunalnych zakłócają rynek odpadów, sprawiając, że odzyskiwanie 

energii z odpadów jest tańsze w porównaniu z zapobieganiem ich powstawaniu lub 

poddawaniu ich recyklingowi. 



 

AM\1143296PL.docx  PE614.327v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

11.1.2018 A8-0392/341 

Poprawka  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Systemy wsparcia na rzecz energii 

elektrycznej z biomasy są projektowane w 

taki sposób, aby uniknąć zakłóceń rynku 

surowców. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Technologie odnawialne zależne od biomasy, a w szczególności od biomasy drzewnej, mogą 

konkurować z innymi odbiorcami o te same surowce. Należy podkreślać zagrożenia dla 

konkurencji, a programy wsparcia powinny traktować priorytetowo ponowne użycie 

materiałów zamiast odzysku energii. Organy publiczne powinny zapewnić jak najbardziej 

efektywne wykorzystywanie surowców, zarówno z gospodarczego, jak i ze środowiskowego 

punktu widzenia, oraz wspierać kaskadowe wykorzystanie biomasy. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Poprawka  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów wyliczenia końcowego zużycia 

brutto energii ze źródeł odnawialnych w 

danym państwie członkowskim wkład z 

biopaliw i biopłynów, a także paliw z 

biomasy zużywanych w transporcie, o ile 

produkowane są one z roślin spożywczych 

lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % 

końcowego zużycia energii w transporcie 

drogowym i kolejowym w danym państwie 

członkowskim. W 2030 r. limit ten ulega 

obniżeniu do 3,8 % w związku z kursem 

wyznaczonym w części A załącznika X. 

Państwa członkowskie mogą ustanowić 

niższy limit i wprowadzić rozróżnienie 

między różnymi rodzajami biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy 

produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych, np. ustalając niższy limit 

wkładu z paliw na bazie roślin 

spożywczych i pastewnych 

wyprodukowanych z roślin oleistych z 

uwzględnieniem pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów. 

Do celów wyliczenia końcowego zużycia 

brutto energii ze źródeł odnawialnych w 

danym państwie członkowskim wkładu z 

biopaliw i biopłynów, a także paliw z 

biomasy, o ile produkowane są one z roślin 

spożywczych lub pastewnych, nie 

uwzględnia się w obliczeniach 

dotyczących końcowego zużycia energii w 

danym państwie członkowskim. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Z poważnych dowodów naukowych wynika, że biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, 

uzyskiwane z roślin spożywczych i pastewnych, umożliwiają co najwyżej niewielkie 

ograniczenie emisji i nie nadają się do wykorzystania w sektorze energii. Unia Europejska 

powinna koncentrować się na tych paliwach i na źródłach energii, których współczynnik 

określający skalę pośredniej zmiany użytkowania gruntów jest niski lub zerowy. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Poprawka  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 

2021 r. państwa członkowskie wymagają 

od dostawców paliw włączania 

minimalnego udziału energii z 

zaawansowanych biopaliw i innych 

biopaliw oraz biogazu produkowanych z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego, z paliw kopalnych na 

bazie odpadów i z energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych do ogólnej ilości 

paliw transportowych, które dostarczają do 

zużycia lub wykorzystania na rynku w 

ciągu roku kalendarzowego. 

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 

2021 r. państwa członkowskie wymagają 

od dostawców paliw włączania 

minimalnego udziału energii z 

zaawansowanych biopaliw i innych 

biopaliw oraz biogazu produkowanych z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego i z energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych do ogólnej ilości 

paliw transportowych, które dostarczają do 

zużycia lub wykorzystania na rynku w 

ciągu roku kalendarzowego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Paliwa kopalne o niskiej emisyjności, nawet jeżeli są na bazie odpadów, nie mogą być 

uznawane za energię ze źródeł odnawialnych. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Poprawka  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b –akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) do obliczenia licznika, tj. wartości 

energetycznej zaawansowanych biopaliw i 

innych biopaliw oraz biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX, 

uwzględnia się: odnawialne ciekłe i 

gazowe paliwa transportowe pochodzenia 

niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie 

odpadów dostarczane do wszystkich 

sektorów transportu, oraz energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych 

dostarczaną do pojazdów drogowych. 

b) do obliczenia licznika, tj. wartości 

energetycznej zaawansowanych biopaliw i 

innych biopaliw oraz biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX, 

uwzględnia się odnawialne ciekłe i gazowe 

paliwa transportowe pochodzenia 

niebiologicznego dostarczane do 

wszystkich sektorów transportu oraz 

energię elektryczną ze źródeł 

odnawialnych dostarczaną do pojazdów 

drogowych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Paliwa kopalne o niskiej emisyjności, nawet jeżeli są na bazie odpadów, nie mogą być 

uznawane za energię ze źródeł odnawialnych. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Poprawka  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria 

dotyczące zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

określone w ust. 2–7 wyłącznie w 

przypadku, gdy są stosowane w 

instalacjach wytwarzających energię 

elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą 

bądź paliwa, o mocy w paliwie co najmniej 

20 MW w przypadku stałych paliw z 

biomasy lub o mocy elektrycznej co 

najmniej 0,5 MW w przypadku gazowych 

paliw z biomasy. Państwa członkowskie 

mogą stosować kryteria dotyczące 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych do instalacji o 

niższej mocy w paliwie. 

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria 

dotyczące zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

określone w ust. 2–7 wyłącznie w 

przypadku, gdy są stosowane w 

instalacjach wytwarzających energię 

elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą 

bądź paliwa, o mocy w paliwie co najmniej 

1 MW w przypadku stałych paliw z 

biomasy lub o mocy elektrycznej co 

najmniej 0,5 MW w przypadku gazowych 

paliw z biomasy. Państwa członkowskie 

mogą stosować kryteria dotyczące 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych do instalacji o 

niższej mocy w paliwie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Większość instalacji wykorzystujących biomasę ma moc poniżej 20 MW, więc one również 

powinny spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Poprawka  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy produkowane z biomasy leśnej 

uwzględnione do celów, o których mowa 

w ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają 

następujące wymogi dotyczące 

zminimalizowania ryzyka użycia paliwa 

produkowanego z biomasy niespełniającej 

kryteriów zrównoważonego rozwoju: 

5. Biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy produkowanych z biomasy leśnej 

uwzględnianych dla celów, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie wytwarza 

się z masy drzewnej pni ani z pniaków. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy promować wyłącznie bioenergię z odpadów i pozostałości. 

 

 


