
 

AM\1143319PL.docx  PE614.329v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/291 

Poprawka  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

w imieniu grupy ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt i a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ia. cel krajowy danego państwa 

członkowskiego dotyczący energii ze 

źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r. określony zgodnie 

z art. 3 i załącznikiem Ia do dyrektywy 

(UE).../... [wersja przekształcona 

dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016) 767], wraz z 

progresywną trajektorią zapewniającą 

regularne wykorzystywanie energii 

odnawialnej począwszy od 2021 r., jak 

określono w załączniku Ia do niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/292 

Poprawka  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

w imieniu grupy ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt i b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ib. trajektoria, o której mowa w ppkt 

(ia): 

 (i) rozpoczyna się od udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w 2020 r., jak 

określono w trzeciej kolumnie tabeli w 

części A załącznika I do dyrektywy (UE) 

.../... [wersja przekształcona dyrektywy 

2009/28/WE zgodnie z wnioskiem 

COM(2016) 767]. Jeżeli państwo 

członkowskie przekracza swój wiążący cel 

krajowy wyznaczony na rok 2020, 

trajektoria może rozpocząć się na 

poziomie osiągniętym w 2020 r.; 

 (ii) składa się z co najmniej trzech 

punktów odniesienia liczonych jako 

średnia z dwóch poprzednich lat, jak 

określono w załączniku Ia; 

 (iii) osiąga co najmniej cel krajowy 

wyznaczony na 2030 r. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/293 

Poprawka  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

w imieniu grupy ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli w obszarze energii ze źródeł 

odnawialnych, bez uszczerbku dla środków 

na poziomie Unii określonych w ust. 3, 

Komisja stwierdza, na podstawie swojej 

oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie 

z art. 25 ust. 1 i 2, że liniowa trajektoria 

dla Unii, o której mowa w art. 25 ust. 2, 

nie jest zbiorczo spełniona, państwa 

członkowskie zapewniają do 2024 r., aby 

powstałe niedobory zostały uzupełnione z 

wykorzystaniem dodatkowych środków, 

takich jak: 

Jeżeli w obszarze energii ze źródeł 

odnawialnych, z zastrzeżeniem środków na 

poziomie Unii określonych w ust. 3, 

Komisja stwierdza, na podstawie swojej 

oceny zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2, że 

postępy danego państwa członkowskiego 

w osiąganiu celu krajowego do 2030 r. są 

niewystarczające, zwłaszcza z uwagi na 

nieprzestrzeganie punktów odniesienia w 

2022, 2025 i 2027 r., jak określono w 

załączniku Ia, odnośne państwa 

członkowskie zapewniają, aby powstałe 

niedobory w ich trajektorii zostały 

uzupełnione w ciągu jednego roku z 

wykorzystaniem dodatkowych środków, 

takich jak: 

Or. en 
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Poprawka  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

w imieniu grupy PPE 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

w imieniu grupy ALDE 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik I a 

 KRAJOWE TRAJEKTORIE UDZIAŁU 

ENERGII ZE ŹRÓDEŁ 

ODNAWIALNYCH W KOŃCOWYM 

ZUŻYCIU ENERGII BRUTTO 

W LATACH 2020–2030 

 Trajektoria, o której mowa w art. 4 lit. a) 

pkt (2) akapit drugi, obejmuje następujące 

punkty odniesienia: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020 ), jako 

średnia dla dwuletniego okresu 2021–

2022; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020 ), jako 

średnia dla okresu 2023–2025; oraz 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020 ), jako 

średnia dla trzyletniego okresu 2025–

2027; 

 gdzie 

 S2020 = cel danego państwa 

członkowskiego na 2020 r. zgodnie z art. 3 

i załącznikiem I część A [przekształconej 

dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016) 767] 
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 oraz 

 S2030 = cel danego państwa 

członkowskiego na 2030 r. 

Or. en 

 


