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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Rada Europejska apelowała o rozwój zarządzania unią energetyczną po raz pierwszy w 

swoich konkluzjach z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ram polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030. System zarządzania miałby pomóc UE w osiągnięciu 

zakładanych celów polityki energetycznej, przy zapewnieniu państwom członkowskim 

niezbędnej elastyczności i przy pełnym poszanowaniu ich swobody w określaniu własnego 

koszyka energetycznego. W konkluzjach podkreślono, że taki system zarządzania powinien 

bazować na istniejących strukturach, takich jak krajowe programy w zakresie klimatu oraz 

krajowe plany dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej. W 

strategii unii energetycznej z dnia 25 lutego 2015 r. rozszerzono zakres zarządzania – poza 

ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku – w odniesieniu do wszystkich pięciu 

wymiarów unii energetycznej obejmujących: solidarność i zaufanie w zakresie 

bezpieczeństwa energetycznego; wewnętrzny rynek energii; ograniczenie popytu; obniżenie 

emisyjności wraz z energią ze źródeł odnawialnych; oraz badania naukowe, innowacje i 

konkurencyjność. Ponadto Parlament Europejski w swojej rezolucji „W kierunku europejskiej 

unii energetycznej” z dnia 15 grudnia 2015 r. wezwał do tego, aby system zarządzania unią 

energetyczną był ambitny, wiarygodny, przejrzysty, demokratyczny i zakładał pełne 

zaangażowanie Parlamentu oraz zapewniał osiągnięcie wyznaczonych na rok 2030 celów 

klimatyczno-energetycznych. 

Na tej podstawie celem omawianego wniosku Komisji jest stworzenie ram regulacyjnych 

zarządzania unią energetyczną w ramach dwóch głównych filarów. Po pierwsze, uproszczenie 

obecnych obowiązków w zakresie planowania, sprawozdawczości i monitorowania w 

dziedzinie energii i klimatu w celu lepszego odzwierciedlenia zasad lepszego stanowienia 

prawa. Po drugie, określenie skutecznej procedury politycznej między państwami 

członkowskimi a Komisją, w ścisłej współpracy z innymi instytucjami UE, w celu realizacji 

założeń unii energetycznej, a zwłaszcza jej celów na 2030 r. w zakresie energii i klimatu. 

Wniosek został przygotowany przez Komisję równolegle z przeglądem dyrektywy w sprawie 

odnawialnych źródeł energii, dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej oraz 

dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto we wniosku w pełni 

uwzględniono rozporządzenie w sprawie mechanizmu monitorowania klimatu 

(rozporządzenie MMR nr 525/2013), aby zapewnić integrację obszarów energii i klimatu. 

Wniosek aktualizuje obowiązujące przepisy, tak aby odpowiadały one potrzebom 

monitorowania wdrożenia proponowanych rozporządzeń o wspólnym wysiłku redukcyjnym 

oraz o użytkowaniu gruntów, zmianie użytkowania gruntów i leśnictwie (LULUCF), jak 

również zobowiązaniom Unii w ramach porozumienia paryskiego. Komisja twierdzi, że jej 

wniosek doprowadzi do znacznego ograniczenia obciążeń administracyjnych. Łącznie 

wniosek przewiduje włączenie, uproszczenie lub usunięcie ponad 50 obecnych 

szczegółowych obowiązków z zakresu planowania, sprawozdawczości i monitorowania.  

W odniesieniu przede wszystkim do rolnictwa wniosek przewiduje obowiązki w zakresie 

przedkładania przez państwa członkowskie sprawozdań dotyczących: 

ich długoterminowych strategii niskoemisyjności, w tym redukcji emisji i poprawy 

pochłaniania w sektorze rolnictwa; 

wdrażania krajowych trajektorii i celów w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych, w 
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tym udziału biopaliw wyprodukowanych z głównych upraw rolnych; 

wdrażania środków wspierających wykorzystywanie energii z biomasy, w tym biomasy z 

sektora rolnictwa; 

zużycia energii końcowej w poszczególnych sektorach, w tym w rolnictwie. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji jako krok 

we właściwym kierunku. Jest to ambitny wniosek. Sprawozdawca proponuje pewne 

poprawki, głównie o charakterze technicznym, aby: 

Komisja, w kontekście sprawozdawczości w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, mogła 

opracować jasne wytyczne dla państw członkowskich dotyczące sprawozdawczości w 

zakresie bioenergii; 

w przypadku gdy Komisja stwierdzi, że dane państwo członkowskie dokonało 

niewystarczających postępów w realizacji celów lub wdrażaniu środków określonych w jego 

zintegrowanym planie krajowym w zakresie klimatu i energii, powinna nałożyć szczegółowe 

wymogi, które musi spełnić dane państwo członkowskie. Te szczegółowe wymogi mają 

zastąpić system zaleceń Komisji dla odnośnego państwa członkowskiego, o którym mowa we 

wniosku Komisji. Sprawozdawca uważa, że w tym wypadku zalecenia nie są wystarczające z 

uwagi na swój niewiążący charakter; 

państwa członkowskie nie będą musiały zgłaszać zmian w krajowych cenach towarów i 

użytkowaniu gruntów, które wiążą się z większym wykorzystaniem biomasy oraz innych 

form energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ przedkładanie tego rodzaju sprawozdań 

byłoby zbyt uciążliwe i prawie niemożliwe dla państw członkowskich; 

sformułowania w niektórych częściach tekstu Komisji zostały bardziej ujednolicone i 

uproszczone. 

POPRAWKI 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 

Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Niniejsze rozporządzenie określa 

niezbędne podstawy prawne rzetelnego i 

przejrzystego zarządzania, zapewniającego 

osiągnięcie założeń i celów unii 

(1) Niniejsze rozporządzenie określa 

niezbędne podstawy prawne rzetelnego i 

przejrzystego zarządzania, zapewniającego 

osiągnięcie założeń unii energetycznej i 
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energetycznej poprzez komplementarne, 

spójne i ambitne działania Unii i jej państw 

członkowskich, przy jednoczesnym 

poszanowaniu unijnych zasad lepszych 

uregulowań prawnych. 

celów porozumienia paryskiego poprzez 

komplementarne, spójne i ambitne 

działania Unii i jej państw członkowskich, 

przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych 

zasad lepszych uregulowań prawnych. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Żaden przepis niniejszego 

rozporządzenia nie może być 

zinterpretowany w sposób naruszający lub 

podważający prawa państw członkowskich 

potwierdzone w art. 194 ust. 2 akapit 

drugi TFUE; 

Uzasadnienie 

Art. 194 ust 2. akapit drugi TFUE potwierdził prawo państwa członkowskiego do określania 

warunków wykorzystania jego zasobów energetycznych, wyboru między różnymi źródłami 

energii i ogólnej struktury jego zaopatrzenia w energię. Ponieważ rozporządzenie UE nie 

może naruszać ani podważać postanowień traktatów, należy podkreślić, że prawodawca 

unijny wziął pod uwagę ww. prawa państw członkowskich. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Europejska unia energetyczna 

powinna obejmować pięć najważniejszych 

wymiarów: bezpieczeństwo energetyczne; 

wewnętrzny rynek energii; efektywność 

energetyczna; obniżenie emisyjności; oraz 

badania naukowe, innowacje i 

konkurencyjność. 

(2) Europejska unia energetyczna 

zapewnia przejście na system 

energetyczny o wysokiej efektywności i 

orientacji na energię odnawialną, 

obejmujący pięć najważniejszych 

wymiarów: bezpieczeństwo energetyczne i 

przystępność cenowa dla konsumentów; 

wewnętrzny rynek energii; efektywność 

energetyczna; obniżenie emisyjności; oraz 

badania naukowe, innowacje i 

konkurencyjność. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Celem stabilnej unii energetycznej 

realizującej ambitną politykę w zakresie 

klimatu jest zapewnienie unijnym 

konsumentom – gospodarstwom 

domowym i przedsiębiorstwom – 

bezpiecznych, zrównoważonych, 

konkurencyjnych i niedrogich dostaw 

energii, co wymaga gruntownej 

transformacji europejskiego systemu 

energetycznego. Cel taki można osiągnąć 

jedynie poprzez skoordynowane działanie, 

obejmujące akty o charakterze 

ustawodawczym i nieustawodawczym na 

poziomie unijnym i krajowym. 

(3) Celem stabilnej unii energetycznej 

realizującej ambitną politykę w zakresie 

klimatu jest zapewnienie unijnym 

konsumentom – gospodarstwom 

domowym i przedsiębiorstwom – 

bezpiecznych, zrównoważonych, 

konkurencyjnych i niedrogich dostaw 

energii, co wymaga gruntownej 

transformacji europejskiego systemu 

energetycznego, tak aby zapewnić 

wszystkim obywatelom sprawiedliwy 

dostęp do energii. Cel taki można najlepiej 

osiągnąć poprzez skoordynowane 

działanie, obejmujące akty o charakterze 

ustawodawczym i nieustawodawczym na 

poziomie unijnym, krajowym i 

regionalnym, a także przez wspieranie 

badań i dostaw energii na szczeblu 

lokalnym. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) W dniu 24 października 2014 r. 

Rada Europejska uzgodniła ramy polityki 

energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. 

oparte na czterech najważniejszych celach: 

co najmniej 40 % redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w całej gospodarce, co 

najmniej 27 % poprawy w zakresie 

efektywności energetycznej z myślą o 

osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 

27 % udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w energii zużywanej w Unii 

i co najmniej 15 % elektroenergetycznych 

połączeń międzysystemowych. 

Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze 

(5) W dniu 24 października 2014 r. 

Rada Europejska uzgodniła ramy polityki 

energetyczno-klimatycznej Unii do 2030 r. 

oparte na czterech najważniejszych celach: 

co najmniej 40 % redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w całej gospodarce, co 

najmniej 27 % poprawy w zakresie 

efektywności energetycznej z myślą o 

osiągnięciu poziomu 30 %, co najmniej 

27 % udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w energii zużywanej w Unii 

i co najmniej 15 % elektroenergetycznych 

połączeń międzysystemowych. Cele 

związane z efektywnością energetyczną 
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źródeł odnawialnych jest wiążący na 

poziomie Unii, a jego realizacja będzie 

polegać na wkładzie poszczególnych 

państw członkowskich, które będą 

wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego 

unijnego poziomu docelowego. 

powinny być orientacyjne i zgodne z 

konkluzjami Rady z października 2014 r. 
Stwierdzono, że cel w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych jest wiążący na 

poziomie Unii, a jego realizacja będzie 

polegać na wkładzie poszczególnych 

państw członkowskich, które będą 

wspólnie dążyć do osiągnięcia zbiorczego 

unijnego poziomu docelowego. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W dniu 24 października 2014 r.14 

Rada Europejska postanowiła również, że 

należy opracować rzetelny i przejrzysty 

system zarządzania, bez zbędnych 

obciążeń administracyjnych, który miałby 

pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych 

celów polityki energetycznej, przy 

zapewnieniu państwom członkowskim 

niezbędnej elastyczności i w pełnym 

poszanowaniu ich swobody w określaniu 

własnego koszyka energetycznego. 

Podkreślono, że taki system zarządzania 

powinien opierać się na istniejących 

elementach, takich jak krajowe programy 

w zakresie klimatu czy krajowe plany 

dotyczące energii ze źródeł odnawialnych i 

efektywności energetycznej, jak również 

powinien uwzględniać potrzebę 

uproszczenia i połączenia oddzielnych 

aspektów dotyczących planowania i 

sprawozdawczości. Uzgodniono również, 

że należy poprawić pozycję i prawa 

konsumentów, przejrzystość i 

przewidywalność dla inwestorów, m.in. 

dzięki systematycznemu monitorowaniu 

głównych wskaźników przystępnego 

cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, 

pewnego i zrównoważonego systemu 

energetycznego, jak również usprawnić 

koordynację krajowych polityk 

energetycznych i zacieśnić współpracę 

(7) W dniu 24 października 2014 r.14 

Rada Europejska postanowiła również, że 

należy opracować rzetelny i przejrzysty 

system zarządzania, bez zbędnych 

obciążeń administracyjnych, który miałby 

pomóc Unii w osiągnięciu zakładanych 

celów polityki energetycznej, przy 

zapewnieniu państwom członkowskim 

niezbędnej elastyczności i w pełnym 

poszanowaniu ich swobody w określaniu 

własnego koszyka energetycznego. Taki 

system zarządzania powinien opierać się na 

istniejących elementach, takich jak cele 

porozumienia paryskiego, krajowe 

programy w zakresie klimatu czy krajowe 

plany dotyczące energii ze źródeł 

odnawialnych i efektywności 

energetycznej, jak również powinien 

uwzględniać potrzebę uproszczenia i 

połączenia oddzielnych aspektów 

dotyczących planowania i 

sprawozdawczości. Uzgodniono również, 

że należy poprawić pozycję i prawa 

konsumentów, przejrzystość i 

przewidywalność dla inwestorów, m.in. 

dzięki systematycznemu monitorowaniu 

głównych wskaźników przystępnego 

cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, 

pewnego i zrównoważonego systemu 

energetycznego, jak również usprawnić 

koordynację krajowych polityk w 
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regionalną między państwami 

członkowskimi. 

dziedzinie energii i klimatu i zacieśnić 

współpracę regionalną między państwami 

członkowskimi, aby utrzymać i zwiększyć 

funkcję pochłaniania dwutlenku węgla 

przez odnośne ekosystemy, zrównoważoną 

gospodarkę leśną oraz długoterminowy 

zrównoważony charakter 

wykorzystywanych zasobów. Ponadto w 

celu utrzymania stabilności, 

konkurencyjności i rozsądnych cen na 

szczeblach krajowym i europejskim 

państwa członkowskie muszą zapewnić 

równowagę między istniejącymi 

zdolnościami produkcyjnymi, 

technologiami i posiadanymi zasobami, 

tak aby kontynuować działania promujące 

odnawialne źródła energii. 

_________________ _________________ 

14 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 

października 2014 r. (EUCO 169/14). 

14 Konkluzje Rady Europejskiej, 23–24 

października 2014 r. (EUCO 169/14). 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Osiągnięcie celów unii 

energetycznej powinno nastąpić dzięki 

połączeniu inicjatyw Unii i spójnych 

strategii krajowych określonych w 

zintegrowanych planach krajowych w 

zakresie energii i klimatu. W sektorowych 

przepisach Unii w dziedzinach energii i 

klimatu określono wymogi dotyczące 

planowania, które są przydatnymi 

narzędziami wprowadzania zmian na 

poziomie krajowym. Wprowadzenie ich w 

różnych momentach w czasie 

doprowadziło jednak do powielania 

działań i niewystarczającego 

uwzględnienia synergii i interakcji między 

różnymi obszarami polityki. Należy zatem 

w miarę możliwości usprawnić i 

zintegrować obecne oddzielne systemy 

planowania, sprawozdawczości i 

(17) Osiągnięcie celów unii 

energetycznej powinno nastąpić dzięki 

połączeniu inicjatyw Unii i spójnych 

strategii krajowych. Należy uprościć i 

usprawnić istniejące systemy planowania, 

sprawozdawczości i monitorowania w 

dziedzinach energii i klimatu. 
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monitorowania w dziedzinach energii i 

klimatu. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) W celu urzeczywistnienia unii 

energetycznej nieodzowne jest 

wprowadzenie odpowiedniego wymogu w 

zakresie sprawozdawczości w odniesieniu 

do paliw kopalnych. Powinno to 

obejmować informacje dotyczące 

kryteriów produkcji związanych z 

pochodzeniem i sposobem wydobywania. 

W związku z tym Komisja powinna do 

grudnia 2018 r. przedstawić katalog 

kryteriów dla paliw kopalnych i wdrożyć 

obowiązek sprawozdawczy. 

Uzasadnienie 

Unia Europejska musi być aktywnie zaangażowana w transformację energetyki. Prawdziwa 

polityka energetyczna wymaga, aby również paliwa kopalne były poddawane bardziej 

rygorystycznym ocenom, tak aby móc zapewnić ich porównywalność. Pod żadnym pozorem 

paliwa kopalne nie powinny być uprzywilejowane, jeśli chodzi o obowiązki sprawozdawcze. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) Plany krajowe powinny być 

stabilne, aby zapewnić przejrzystość i 

przewidywalność polityk i środków 

krajowych w celu zagwarantowania 

pewności inwestorom. Należy jednak 

przewidzieć aktualizacje planów 

krajowych jeden raz w każdym okresie 

dziesięcioletnim, tak aby państwa 

członkowskie mogły dostosowywać się do 

istotnych zmian okoliczności. W 

(22) Plany krajowe powinny być 

stabilne, aby zapewnić przejrzystość i 

przewidywalność polityk i środków 

krajowych w celu zaspokojenia potrzeb 

obywateli danego państwa 

członkowskiego, przyczynienia się do 

bezpieczeństwa energetycznego oraz 

zagwarantowania pewności inwestorom. 

Należy jednak przewidzieć aktualizacje 

planów krajowych jeden raz w każdym 
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przypadku planów obejmujących lata 

2021–2030 państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość zaktualizowania 

planów do 1 stycznia 2024 r. Cele, 

założenia i wkłady powinny być 

modyfikowane tylko w celu 

odzwierciedlenia większych ambicji, 

zwłaszcza w odniesieniu do celów w 

zakresie energii i klimatu na 2030 r. W 

ramach aktualizacji państwa członkowskie 

powinny dołożyć starań w celu złagodzenia 

wszelkich negatywnych oddziaływań na 

środowisko, które będą wynikać ze 

zintegrowanej sprawozdawczości. 

okresie dziesięcioletnim, tak aby państwa 

członkowskie mogły dostosowywać się do 

istotnych zmian okoliczności. W 

przypadku planów obejmujących lata 

2021–2030 państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość zaktualizowania 

planów do 1 stycznia 2024 r. W ramach 

aktualizacji państwa członkowskie 

powinny dołożyć starań w celu złagodzenia 

wszelkich negatywnych oddziaływań na 

środowisko, które będą wynikać ze 

zintegrowanej sprawozdawczości. 

Stopniowe przejście na biopaliwa 

najnowszej generacji powinno 

uwzględniać poczynione w państwach 

członkowskich inwestycje w infrastrukturę 

do produkcji biopaliw pierwszej generacji. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Sektor LULUCF jest w znacznym 

stopniu narażony i niezwykle podatny na 

zmiany klimatu. Jednocześnie jest to 

sektor o ogromnym potencjale w zakresie 

zapewnienia długoterminowych korzyści 

klimatycznych i znaczącego wkładu na 

rzecz osiągnięcia europejskich i 

międzynarodowych długoterminowych 

celów w zakresie klimatu. Może 

przyczynić się do złagodzenia skutków 

zmiany klimatu na kilka sposobów, w 

szczególności przez redukcję emisji, 

utrzymanie i powiększanie pochłaniaczy 

oraz zasobów węgla oraz zapewnianie 

biomateriałów mogących zastąpić surowce 

kopalne lub wysokoemisyjne. Aby 

zapewnić skuteczność działań mających 

na celu zwłaszcza zwiększenie 

pochłaniania dwutlenku węgla, niezbędne 

jest zrównoważone zarządzanie zasobami 

oraz osiągnięcie długoterminowej 

stabilności i zdolności adaptacyjnej 

rezerwuarów węgla. Długoterminowe 
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strategie są niezbędne w celu 

umożliwienia zrównoważonych inwestycji 

w dłuższej perspektywie. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 29 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (29a) Należy promować inwestycje w 

zrównoważone zaawansowane biopaliwa 

uzyskiwane z odpadów rolnych i leśnych, 

a także wspierać ich rozwój, zapewniając 

spójność polityki i celów UE w dziedzinie 

energii, klimatu, gospodarki o obiegu 

zamkniętym i rolnictwa oraz wspierając 

inwestycje w dziedzinie biogospodarki i 

gospodarki o obiegu zamkniętym, tak aby 

przezwyciężyć trudności w tworzeniu 

łańcuchów dostaw biomasy przez między 

innymi ewentualne gwarantowane taryfy 

na energię elektryczną uzyskiwaną z paliw 

stałych lub gazowych wytwarzanych z 

odpadów z biomasy, tak by technologie 

przetwarzania odpadów z biomasy na 

energię nie zostały wykluczone z rynku. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 33 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (33a) Mając na uwadze wysoki 

współczynnik ocieplenia globalnego i 

stosunkowo krótki okres utrzymywania się 

metanu w atmosferze, Komisja może 

rozważyć opcje polityki ukierunkowane na 

ograniczenie emisji metanu, z 

wykluczeniem emisji metanu 

pochodzącego z jelit, wytwarzanego 

naturalnie przy hodowli przeżuwaczy, 

zgodnie ze strategią dotyczącą gospodarki 

o obiegu zamkniętym i wykorzystania 
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odpadów. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 34 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(34) W celu zapewnienia spójności 

między krajowymi a unijnymi politykami i 

celami unii energetycznej, Komisja i 

państwa członkowskie powinny prowadzić 

regularny dialog. W stosownych 

przypadkach Komisja powinna kierować 

do państw członkowskich zalecenia 

dotyczące ambitności projektów planów 

krajowych, późniejszego wdrożenia polityk 

i środków zgłoszonych w planach 

krajowych oraz innych krajowych polityk i 

środków istotnych dla realizacji unii 

energetycznej. Państwa członkowskie 

powinny w najwyższym stopniu 

uwzględniać takie zalecenia oraz omówić 

ich wdrożenie w kolejnych 

sprawozdaniach okresowych. 

(34) W celu zapewnienia spójności 

między krajowymi a unijnymi politykami i 

celami unii energetycznej, Komisja i 

państwa członkowskie powinny prowadzić 

regularny dialog. Uznając kompetencje 

państw członkowskich w tej dziedzinie, 

Komisja może kierować do państw 

członkowskich zalecenia dotyczące 

ambicji projektów planów krajowych, 

późniejszego wdrożenia polityk i środków 

zgłoszonych w planach krajowych oraz 

innych krajowych polityk i środków 

istotnych dla realizacji unii energetycznej. 

Państwa członkowskie powinny w 

najwyższym stopniu uwzględniać takie 

zalecenia oraz omówić ich wdrożenie w 

kolejnych sprawozdaniach okresowych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 38 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Państwa członkowskie wraz z 

Komisją powinny zapewnić ścisłą 

współpracę we wszystkich sprawach 

dotyczących wdrożenia unii energetycznej 

oraz niniejszego rozporządzenia, również 

w ścisłej współpracy z Parlamentem 

Europejskim. Komisja powinna 

odpowiednio wspierać państwa 

członkowskie we wdrażaniu niniejszego 

rozporządzenia, w szczególności w 

odniesieniu do opracowania planów 

krajowych i związanego z tym budowania 

potencjału. 

(38) Państwa członkowskie wraz z 

Komisją powinny zapewnić ścisłą 

współpracę we wszystkich sprawach 

dotyczących wdrożenia unii energetycznej 

oraz niniejszego rozporządzenia, w tym 

realizacji celów dotyczących redukcji 

emisji, również w ścisłej współpracy z 

Parlamentem Europejskim. Komisja, przy 

wsparciu ze strony Parlamentu 

Europejskiego, powinna odpowiednio 

wspierać państwa członkowskie we 

wdrażaniu niniejszego rozporządzenia, w 

szczególności w odniesieniu do 
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opracowania planów krajowych i 

związanego z tym budowania potencjału. 

Jednak odpowiedzialność za opracowanie 

planów krajowych w zakresie energii i 

klimatu w kontekście celów UE powinna 

spoczywać na państwach członkowskich. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 40 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Europejska Agencja Środowiska 

powinna wspierać Komisję, w stosownych 

przypadkach i zgodnie z jej rocznym 

programem pracy, w ocenie, 

monitorowaniu i sprawozdawczości. 

(40) Europejska Agencja Środowiska 

powinna wspierać Komisję, w stosownych 

przypadkach i zgodnie z jej rocznym 

programem pracy, w ocenie, 

monitorowaniu i sprawozdawczości. 

Państwa członkowskie powinny wziąć pod 

uwagę porady Europejskiej Agencji 

Środowiska dotyczące wpływu produkcji 

biopaliw na środowisko. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) bezpieczeństwo energetyczne, a) bezpieczeństwo energetyczne i 

przystępność cenowa dla konsumentów; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 1 stycznia 2019 r., a 

następnie co dziesięć lat, każde państwo 

członkowskie zgłasza Komisji 

zintegrowany plan krajowy w zakresie 

energii i klimatu. Plany te obejmują 

1. Do dnia 1 stycznia 2020 r., a 

następnie co dziesięć lat, każde państwo 

członkowskie zgłasza Komisji 

zintegrowany plan krajowy w zakresie 

energii i klimatu. Plany te obejmują 
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elementy określone w ust. 2 i w załączniku 

I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. 

do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres 

dziesięcioletni następujący bezpośrednio 

po zakończeniu okresu objętego 

poprzednim planem. 

elementy określone w ust. 2 i w załączniku 

I. Pierwszy plan obejmuje okres od 2021 r. 

do 2030 r. Kolejne plany obejmują okres 

dziesięcioletni następujący bezpośrednio 

po zakończeniu okresu objętego 

poprzednim planem. 

Uzasadnienie 

Ten termin jest niemożliwy do zaakceptowania. Ramy czasowe dla przygotowania planu 

krajowego powinny być spójne z etapami konsultacji w każdym państwie członkowskim, 

takimi jak strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, konsultacje publiczne zgodnie z 

art. 10 i zatwierdzenie przez rząd. Muszą być również połączone z pracami nad 

rozporządzeniem, ponieważ główne zastrzeżenia dotyczące treści planu nie zostały jeszcze 

rozwiązane. Obecnie trwają prace nad ważnymi rozporządzeniami wchodzącymi w skład 

pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który w dużym stopniu wpłynie na 

to, co powinien obejmować plan krajowy. 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) opis polityk i środków 

przewidzianych na potrzeby realizacji 

odpowiednich założeń, celów i wkładów 

przedstawionych w lit. b); 

c) opis polityk, środków i strategii 

inwestycyjnych przewidzianych na 

potrzeby realizacji odpowiednich założeń, 

celów i wkładów przedstawionych w lit. 

b); 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) ocena wpływu planowanych polityk 

i środków na realizację założeń, o których 

mowa w lit. b); 

e) ocena wpływu planowanych 

polityk, środków i strategii inwestycyjnych 

na realizację założeń, o których mowa w 

lit. b); 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 3 – ustęp 2 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) wyniki zasięgania opinii i 

zaangażowania władz lokalnych, 

społeczeństwa obywatelskiego, partnerów 

społecznych, zainteresowanych sektorów i 

obywateli; 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przygotowując plany krajowe, o 

których mowa w ust. 1, państwa 

członkowskie biorą pod uwagę wzajemne 

powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami 

unii energetycznej oraz w razie potrzeby 

stosują jednolite dane i założenia w 

odniesieniu do pięciu wymiarów. 

3. Przygotowując plany krajowe, o 

których mowa w ust. 1, państwa 

członkowskie unikają obciążeń 

administracyjnych i dodatkowych 

kosztów, biorąc pod uwagę wzajemne 

powiązania pomiędzy pięcioma wymiarami 

unii energetycznej oraz w razie potrzeby 

stosują jednolite dane i założenia w 

odniesieniu do pięciu wymiarów. 

Uzasadnienie 

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych przy wdrażaniu pakietów klimatyczno-

energetycznych powinno być priorytetem. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 1 – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i. wiążący dla danego państwa 

członkowskiego krajowy cel w zakresie 

emisji gazów cieplarnianych oraz roczne 

krajowe wiążące limity zgodnie z 

rozporządzeniem [ ] [ESR]; 

i. wiążący dla danego państwa 

członkowskiego krajowy cel w zakresie 

emisji gazów cieplarnianych oraz roczne 

krajowe wiążące limity zgodnie z 

rozporządzeniem [ ] [ESR]; i w każdym 

razie nie poniżej celów wyznaczonych na 

2020 r. w art. 7a ust. 2 dyrektywy 

98/70/WE [ESR]; 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) z myślą o osiągnięciu wiążącego 

dla Unii celu co najmniej 27 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., 

o czym mowa w art. 3 [przekształconej 

dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016) 767], wkład w 

realizację tego celu jako udział energii ze 

źródeł odnawialnych w danym państwie 

członkowskim w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r., wraz z liniową 

trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 

r.; 

(i) z myślą o osiągnięciu wiążącego 

dla Unii celu co najmniej 27 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., 

o czym mowa w art. 3 [przekształconej 

dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016) 767], wkład w 

realizację tego celu jako udział energii ze 

źródeł odnawialnych w danym państwie 

członkowskim w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r., biorąc pod uwagę 

amortyzację inwestycji w biopaliwa 

pierwszej generacji, wraz z liniową 

trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 

r.; 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) trajektorie sektorowego udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 

energii końcowej w latach 2021–2030 w 

sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, 

elektroenergetycznym oraz transportowym; 

(ii) trajektorie sektorowego udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 

energii końcowej w latach 2021–2030, z 

zapewnieniem optymalnego wykorzystania 

biomasy w sektorach ciepłowniczo-

chłodniczym, elektroenergetycznym oraz 

transportowym; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt iii a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) trajektorie stopniowego 

zwiększania zakresu ciążącego na 
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dostawcach paliw kopalnych obowiązku 

mieszania biopaliw uzyskiwanych z 

odpadów z rolnictwa; 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iv a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iva) realistyczne, dokładne, całościowe 

i kompleksowe oceny potencjału różnych 

źródeł energii pod względem łagodzenia 

zmiany klimatu, zakres wpływu na poziom 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery 

oraz czas, w jakim procesy łagodzenia 

zmiany klimatu rozpoczynają 

zmniejszanie stężenia gazów 

cieplarnianych. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie wspólnie 

zapewniają, aby wkład z biopaliw i 

biopłynów, a także paliw z biomasy 

zużywanych w transporcie, o ile 

produkowane są one ze zbóż i z innych 

roślin uprawnych o wysokiej zawartości 

skrobi, roślin cukrowych i oleistych oraz 

roślin uprawianych przede wszystkim do 

celów energetycznych na użytkach 

rolnych jako uprawy główne, wynosił nie 

więcej niż 7 % szacowanego końcowego 

zużycia energii brutto w Unii w sektorze 

transportu w 2030 r. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) wpływu makroekonomicznego, 

środowiskowego, związanego z 

umiejętnościami oraz społecznego 

planowanych polityk i środków, o których 

mowa w art. 7 oraz szczegółowo 

określonych w załączniku I, w pierwszym 

okresie dziesięcioletnim co najmniej do 

roku 2030, wraz z porównaniem z 

prognozami opartymi na istniejących 

(wdrożonych i przyjętych) politykach i 

środkach, o których mowa w ust. 1; 

b) wpływu makroekonomicznego, 

środowiskowego, związanego ze 

zdrowiem, z umiejętnościami oraz 

społecznego planowanych polityk i 

środków, o których mowa w art. 7 oraz 

szczegółowo określonych w załączniku I, 

w pierwszym okresie dziesięcioletnim co 

najmniej do roku 2030, wraz z 

porównaniem z prognozami opartymi na 

istniejących (wdrożonych i przyjętych) 

politykach i środkach, o których mowa w 

ust. 1; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Do dnia 1 stycznia 2018 r., a 

następnie co dziesięć lat, państwa 

członkowskie przygotowują oraz 

przedkładają Komisji projekt 

zintegrowanego planu krajowego w 

zakresie energii i klimatu, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1. 

1. Do dnia 1 stycznia 2020 r., a 

następnie co dziesięć lat, państwa 

członkowskie przygotowują oraz 

przedkładają Komisji projekt 

zintegrowanego planu krajowego w 

zakresie energii i klimatu, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1. 

Uzasadnienie 

Ten termin jest niemożliwy do zaakceptowania. Ramy czasowe dla przygotowania planu 

krajowego powinny być spójne z etapami konsultacji w każdym państwie członkowskim, 

takimi jak strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, konsultacje publiczne zgodnie z 

art. 10 i zatwierdzenie przez rząd. Muszą być również połączone z pracami nad 

rozporządzeniem, ponieważ główne zastrzeżenia dotyczące treści planu nie zostały jeszcze 

rozwiązane. Obecnie trwają prace nad ważnymi rozporządzeniami wchodzącymi w skład 

pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który w dużym stopniu wpłynie na 

to, co powinien obejmować plan krajowy. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zmieniają 

cele, założenia i wkłady określone w 

aktualizacji, o której mowa w ust. 2, 

wyłącznie aby odzwierciedlić większą 

ambicję w porównaniu z wartościami 

określonymi w ostatnio zgłoszonym 

zintegrowanym planie krajowym w 

zakresie energii i klimatu. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Jednoznaczna deklaracja „zwiększenia ambicji” w stosunku do wcześniejszych planów 

stanowiłaby ograniczenie uprawnień decyzyjnych państw członkowskich w kwestii 

dostosowań, jakie zechcą wprowadzić do swoich strategii energetycznych. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) redukcję emisji i poprawę 

pochłaniania w poszczególnych sektorach, 

w tym w sektorach energii elektrycznej, 

przemysłu, transportu, sektorze budynków 

(mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i 

użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa 

(LULUCF); 

b) redukcję emisji i poprawę 

pochłaniania w poszczególnych sektorach, 

w tym w sektorach energii elektrycznej, 

przemysłu, transportu, sektorze budynków 

(mieszkalnych i usługowych), rolnictwa i 

użytkowania gruntów, zmiany 

użytkowania gruntów i leśnictwa 

(LULUCF) w sytuacjach, w których 

konieczne jest zachowanie istniejących 

siedlisk ujściowych i wzmocnienie 

naturalnego pochłaniania dwutlenku 

węgla przez dobrze funkcjonujące i 

odporne ekosystemy i usługi 

ekosystemowe, w tym przez zrównoważoną 

gospodarkę leśną, zgodnie z 

zobowiązaniami UE; 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1– litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) informacje na temat krajowych 

planów i strategii w zakresie 

przystosowania się do zmiany klimatu 

zgodnie z art. 17 ust. 1; 

d) informacje na temat krajowych 

planów i strategii w zakresie 

przystosowania się do zmiany klimatu, w 

szczególności jeśli chodzi o badania i 

inwestycje w zaawansowane biopaliwa; 
zgodnie z art. 17 ust. 1; 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a – punkt 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4)  Trajektorie dla popytu na 

bioenergię z podziałem na sektor 

ciepłowniczy, elektroenergetyczny i 

transportowy oraz dla podaży biomasy z 

podziałem na surowce i pochodzenie 

(rozróżnienie produkcji krajowej i 

importu). W przypadku biomasy leśnej – 

ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie 

węgla przez sektor LULUCF; 

(4)  trajektorie dla popytu na bioenergię 

z podziałem na sektor ciepłowniczy, 

elektroenergetyczny i transportowy oraz 

dla podaży biomasy z podziałem na 

surowce i pochodzenie (z rozróżnieniem 

na produkcję krajową i import). W 

przypadku biomasy leśnej – ocena jej 

źródła i wpływ na pochłanianie gazów 

cieplarnianych przez sektor LULUCF na 

szczeblu krajowym. 

Uzasadnienie 

Sporządzanie sprawozdań dotyczących sektora LULUCF powinno odbywać się na poziomie 

krajowym zgodnie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030 (COM(2016)0479). 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a – punkt 4 – akapit 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja może ustanowić jasne wytyczne 

dla państw członkowskich dotyczące 

sporządzania sprawozdań w sprawie tych 

trajektorii, w tym definicji i jednostki 
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konwersji źródła na energię; 

Uzasadnienie 

Do sporządzania sprawozdań w sprawie bioenergii niezbędne są jasne wytyczne i obliczenia. 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera a – punkt 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5)  w stosownych przypadkach inne 

krajowe trajektorie i założenia, w tym 

trajektorie i założenia długoterminowe i 

sektorowe (takie jak udział biopaliw, 

udział zaawansowanych biopaliw, udział 

biopaliw wyprodukowanych z głównych 

upraw na gruntach rolnych, udział energii 

elektrycznej produkowanej z biomasy bez 

wykorzystania ciepła, udział energii ze 

źródeł odnawialnych w systemach 

lokalnego ogrzewania, wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych w 

budynkach, energia ze źródeł 

odnawialnych wytwarzana przez miasta, 

wspólnoty energetyczne i osoby 

wytwarzające energię na własny użytek); 

(5)  inne krajowe trajektorie i założenia, 

w tym trajektorie i założenia 

długoterminowe i sektorowe (takie jak 

udział biopaliw, udział zaawansowanych 

biopaliw, udział biopaliw 

wyprodukowanych z głównych upraw na 

gruntach rolnych, udział energii 

elektrycznej produkowanej z biomasy bez 

wykorzystania ciepła, udział energii ze 

źródeł odnawialnych w systemach 

lokalnego ogrzewania, wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych w 

budynkach, energia ze źródeł 

odnawialnych wytwarzana przez miasta, 

wspólnoty energetyczne i osoby 

wytwarzające energię na własny użytek); 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b – punkt 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5)  środki promocji wykorzystania 

energii z biomasy, zwłaszcza 

wykorzystania nowych rodzajów biomasy, 

uwzględniające dostępność biomasy 

(zarówno potencjał krajowy, jak i import z 

państw trzecich) i inne zastosowania 

biomasy (sektor rolnictwa i leśnictwa), a 

także środki na rzecz zrównoważonej 

produkcji i wykorzystania biomasy; 

(5)  środki promocji wykorzystania 

energii z biomasy, zwłaszcza 

wykorzystania nowych rodzajów biomasy, 

uwzględniające dostępność biomasy 

(zarówno potencjał krajowy, jak i import z 

państw trzecich) i inne zastosowania 

biomasy, w tym w sektorze rolnictwa i 

leśnictwa, a także środki na rzecz 

zrównoważonej produkcji i wykorzystania 
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biomasy; 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 1 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) krajowe cele dotyczące 

stopniowego wycofywania dotacji w 

dziedzinie energetyki; 

d) krajowe cele dotyczące 

stopniowego wycofywania dotacji w 

dziedzinie energetyki, w szczególności na 

paliwa kopalne i jądrowe; 

Uzasadnienie 

Aby zapobiec zakłóceniom na rynku, należy najpierw podjąć niezwłocznie środki służące 

zlikwidowaniu wszelkich dotacji na paliwa kopalne i jądrowe. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 15 marca 2021 r., a następnie co 

roku (rok X), państwa członkowskie 

przekazują Komisji: 

Do dnia 31 lipca 2021 r., a następnie co 

roku (rok X), państwa członkowskie 

przekazują Komisji: 

Uzasadnienie 

Należy utrzymać obecny termin (koniec lipca) z rozporządzenia w sprawie mechanizmu 

monitorowania na przekazanie przybliżonych wykazów gazów cieplarnianych za rok (X-1). 

Skrócenie terminu uniemożliwi sprawne przedłożenie ze względu na brak danych 

statystycznych dotyczących działań koniecznych do oszacowania emisji za rok (X-1) na 

początku roku (X). 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) postęp na poziomie unijnym w 

realizacji założeń unii energetycznej, w 

a) postęp na poziomie unijnym w 

realizacji założeń unii energetycznej, w 
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tym, dla pierwszego okresu 

dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 

w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w 

świetle dążenia do pełnej realizacji celów 

Unii na rok 2030 w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych i efektywności 

energetycznej; 

tym, dla pierwszego okresu 

dziesięcioletniego, celów Unii na rok 2030 

w zakresie energii i klimatu, zwłaszcza w 

świetle dążenia do pełnej realizacji celów 

Unii na rok 2030 w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych i efektywności 

energetycznej oraz z uwzględnieniem w 

razie potrzeby zmienionego działania UE 

w dziedzinie klimatu i energii, zgodnie z 

art. 38; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Komisja uwzględnia podczas oceny 

zintegrowanych krajowych planów w 

zakresie energii i klimatu, zasadne 

krajowe okoliczności, dowiedzione w 

drodze oceny właściwych władz na 

szczeblu krajowym i europejskim, które 

mogłyby wytłumaczyć ewentualne 

opóźnienia wkładu państw członkowskich 

w ogólną realizację celów unii 

energetycznej i w szczególności 

opóźnienie w realizacji ustalonych przez 

nią samą celów. 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Komisja podaje uprzednio do 

wiadomości wskaźniki, jakie zamierza 

wykorzystać w takich ocenach. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W obszarze energii ze źródeł 

odnawialnych, w ramach oceny, o której 

mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w 

zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w Unii na podstawie 

trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 

r. do poziomu co najmniej 27 % w 2030 r., 

o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i). 

2. W obszarze energii ze źródeł 

odnawialnych, w ramach oceny, o której 

mowa w ust. 1, Komisja ocenia postępy w 

zakresie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu 

energii brutto w Unii na podstawie 

trajektorii liniowej z poziomu 20 % w 2020 

r. do poziomu co najmniej 27 % w 2030 r., 

o czym mowa w art. 4 lit. a) pkt 2 ppkt (i). 

Ocena jest całościowa i kompleksowa, a 

jej celem jest utrzymanie i zwiększenie 

zdolności w zakresie pochłaniania 

dwutlenku węgla oraz ograniczania emisji 

gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – tytuł 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Działania następcze w przypadku 

niezgodności z nadrzędnymi założeniami i 

celami unii energetycznej w ramach 

rozporządzenia w sprawie wspólnego 

wysiłku redukcyjnego 

Działania następcze w przypadku 

niezgodności z nadrzędnymi założeniami i 

celami unii energetycznej w ramach 

rozporządzenia w sprawie wspólnego 

wysiłku redukcyjnego i dyrektywy [wersja 

przekształcona dyrektywy 2009/28/WE 

zgodnie z wnioskiem COM(2016)0767] 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Jeżeli na podstawie oceny 

zintegrowanych planów krajowych w 

zakresie energii i klimatu i ich aktualizacji 

zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że 

cele, założenia i wkłady w planach 

krajowych i ich aktualizacjach są 

niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia 

1. Jeżeli na podstawie oceny 

zintegrowanych planów krajowych w 

zakresie energii i klimatu i ich aktualizacji 

zgodnie z art. 12 Komisja stwierdzi, że 

cele, założenia i wkłady w planach 

krajowych i ich aktualizacjach są 

niewystarczające do zbiorczego osiągnięcia 
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założeń unii energetycznej, a w 

szczególności w pierwszym okresie 

dziesięcioletnim do osiągnięcia celów Unii 

na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych i efektywności 

energetycznej, wprowadza środki na 

poziomie Unii w celu zapewnienia 

zbiorczej realizacji tych założeń i celów. W 

odniesieniu do energii ze źródeł 

odnawialnych, w środkach takich należy 

uwzględniać poziom ambitności wkładów 

państw członkowskich w cele Unii na 2030 

r. określone w ich planach krajowych i ich 

aktualizacjach. 

założeń unii energetycznej, a w 

szczególności w pierwszym okresie 

dziesięcioletnim do osiągnięcia celów Unii 

na 2030 r. w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych i efektywności 

energetycznej, wprowadza środki na 

poziomie Unii w celu zapewnienia 

zbiorczej realizacji tych założeń i celów, z 

uwzględnieniem elastyczności państw 

członkowskich. W odniesieniu do energii 

ze źródeł odnawialnych, w środkach 

takich, a w szczególności w platformie 

finansowania utworzonej na szczeblu 

unijnym z myślą o wspieraniu projektów z 

dziedziny energii ze źródeł odnawialnych, 
należy uwzględniać poziom ambitności 

wkładów państw członkowskich w cele 

Unii na 2030 r. określone w ich planach 

krajowych i ich aktualizacjach. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3.  Jeżeli na podstawie zbiorczej oceny 

zintegrowanych krajowych sprawozdań 

okresowych w zakresie energii i klimatu 

poszczególnych państw członkowskich 

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i z 

wykorzystaniem odpowiednio innych 

źródeł informacji Komisja stwierdza, że 

Unia może nie zrealizować założeń unii 

energetycznej, w szczególności w 

pierwszym okresie dziesięcioletnim celów 

unijnych ram polityki energetyczno-

klimatycznej do 2030 r., Komisja może 

wydać wszystkim państwom członkowskim 

zalecenia zgodnie z art. 28 w celu 

złagodzenia tego ryzyka. Oprócz zaleceń 

Komisja wprowadza w stosownych 

przypadkach środki na poziomie Unii w 

celu zapewnienia w szczególności 

realizacji celów Unii na rok 2030 w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych i 

3.  Jeżeli na podstawie zbiorczej oceny 

zintegrowanych krajowych sprawozdań 

okresowych w zakresie energii i klimatu 

poszczególnych państw członkowskich 

zgodnie z art. 25 ust. 1 lit. a) i z 

wykorzystaniem innych źródeł informacji, 

Komisja stwierdza, że Unia może nie 

zrealizować założeń unii energetycznej, w 

szczególności w pierwszym okresie 

dziesięcioletnim celów unijnych ram 

polityki energetyczno-klimatycznej do 

2030 r., Komisja nakłada na wszystkie 

państwa członkowskie szczegółowe 

wymogi zgodnie z art. 28 w celu 

złagodzenia tego ryzyka. Oprócz 

szczegółowych wymogów Komisja 

wprowadza środki na poziomie Unii w celu 

zapewnienia w szczególności realizacji 

celów Unii na rok 2030 w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych i efektywności 
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efektywności energetycznej. W odniesieniu 

do energii ze źródeł odnawialnych w 

środkach takich bierze się pod uwagę 

ambitne wcześniejsze działania 

deklarowane przez państwa członkowskie 

w zakresie realizacji celów Unii na rok 

2030. 

energetycznej. W odniesieniu do energii ze 

źródeł odnawialnych w środkach takich 

bierze się pod uwagę ambitne wcześniejsze 

działania deklarowane przez państwa 

członkowskie w zakresie realizacji celów 

Unii na rok 2030. 

Uzasadnienie 

Z definicji zalecenia nie są wystarczająco wiążące. W związku z tym Komisja powinna raczej 

nakładać szczegółowe wymogi na to państwo członkowskie, które ma te wymogi spełnić. 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 5 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Jeżeli w obszarze efektywności 

energetycznej, bez uszczerbku dla innych 

środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, 

Komisja stwierdza, na podstawie swojej 

oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie 

z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy na drodze do 

zbiorczego osiągnięcia celu Unii w 

zakresie efektywności energetycznej 

wymienionego w art. 25 ust. 3 akapit 

pierwszy są niewystarczające, wprowadza 

do 2024 r. środki, oprócz środków 

określonych w dyrektywie 2010/31/UE [w 

wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem 

COM(2016) 765] i dyrektywie 2012/27/UE 

[w wersji zmienionej zgodnie z wnioskiem 

COM(2016)761], w celu zapewnienia, aby 

wiążące cele Unii na 2030 r. w zakresie 

efektywności energetycznej zostały 

spełnione. Takie dodatkowe środki mogą w 

szczególności służyć poprawie 

efektywności energetycznej:  

5. Jeżeli w obszarze efektywności 

energetycznej, bez uszczerbku dla innych 

środków na poziomie Unii zgodnie z ust. 3, 

Komisja stwierdza, na podstawie swojej 

oceny przeprowadzonej w 2023 r. zgodnie 

z art. 25 ust. 1 i 3, że postępy na drodze do 

zbiorczego osiągnięcia celu Unii w 

zakresie efektywności energetycznej 

wymienionego w art. 25 ust. 3 akapit 

pierwszy są niewystarczające, wprowadza 

– w przypadku braku podjęcia przez 

państwa członkowskie dodatkowych 

środków do 2024 r. w uzupełnieniu do 

środków określonych w dyrektywie 

2010/31/UE [w wersji zmienionej zgodnie 

z wnioskiem COM(2016)0765] i 

dyrektywie 2012/27/UE [w wersji 

zmienionej zgodnie z wnioskiem 

COM(2016)0761] – dodatkowe środki w 

celu zapewnienia, aby wiążące cele Unii na 

2030 r. w zakresie efektywności 

energetycznej zostały spełnione. Takie 

dodatkowe środki mogą w szczególności 

służyć poprawie efektywności 

energetycznej: 

Uzasadnienie 

Automatyczne upoważnienie Komisji do podejmowania własnych środków w przypadku 
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spodziewanego braku realizacji celów Komisji w zakresie efektywności energetycznej jest 

sprzeczne ze stosowaniem dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej zgodnie z zasadą 

pomocniczości. Jeżeli w przypadku poszczególnych państw członkowskich stwierdzone 

zostanie ryzyko braku realizacji ich celów w zakresie efektywności energetycznej, muszą one 

same zdecydować na podstawie sytuacji krajowej i już podjętych środków, jakie dodatkowe 

środki są uzasadnione i właściwe. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zalecenia Komisji dla państw 

członkowskich 

Szczegółowe wymogi dla państw 

członkowskich 

Uzasadnienie 

Z definicji zalecenia nie są wystarczająco wiążące. W związku z tym Komisja powinna raczej 

nakładać szczegółowe wymogi na to państwo członkowskie, które ma te wymogi spełnić. 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  dane państwo członkowskie w 

najwyższym stopniu uwzględnia zalecenie, 

w duchu solidarności między państwami 

członkowskimi a Unią oraz między 

państwami członkowskimi; 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Z definicji zalecenia nie są wystarczająco wiążące. W związku z tym Komisja powinna raczej 

nakładać szczegółowe wymogi na to państwo członkowskie, które ma te wymogi spełnić. 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 2a. Komisja zapewnia, aby zalecenia 

były dostępne i podawane do publicznej 

wiadomości. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik II – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.1 – podpunkt 

ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii)  W stosownych przypadkach inne 

krajowe założenia i cele zgodne z 

istniejącymi długoterminowymi 

strategiami niskoemisyjności. W 

stosownych przypadkach, inne założenia i 

cele, w tym cele sektorowe i cele związane 

z przystosowaniem się do zmiany klimatu 

(ii)  Inne krajowe założenia i cele 

zgodne z istniejącymi długoterminowymi 

strategiami niskoemisyjności. Inne 

założenia i cele, w tym cele sektorowe i 

cele związane z przystosowaniem się do 

zmiany klimatu 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – podpunkt v 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(v)  Trajektorie dla popytu na 

bioenergię z podziałem na sektor 

ciepłowniczy, elektroenergetyczny i 

transportowy oraz dla podaży biomasy z 

podziałem na surowce i pochodzenie 

(rozróżnienie produkcji krajowej i 

importu). W przypadku biomasy leśnej – 

ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie 

gazów cieplarnianych przez sektor 

LULUCF 

(v)  Trajektorie dla popytu na 

bioenergię z podziałem na sektor 

ciepłowniczy, elektroenergetyczny i 

transportowy oraz dla podaży biomasy z 

podziałem na surowce i pochodzenie 

(rozróżnienie produkcji krajowej i 

importu). W przypadku biomasy leśnej – 

ocena jej źródła i wpływ na pochłanianie 

gazów cieplarnianych przez sektor 

LULUCF na szczeblu krajowym 

Uzasadnienie 

Sporządzanie sprawozdań dotyczących sektora LULUCF powinno odbywać się na poziomie 

krajowym zgodnie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i 

pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem 

gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-

energetycznej do roku 2030 (COM(2016)0479). 
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Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – podpunkt v 

– akapit 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja może ustanowić jasne wytyczne 

dla państw członkowskich dotyczące 

sporządzania sprawozdań w sprawie tych 

trajektorii, w tym definicji i jednostki 

konwersji źródła na energię; 

Uzasadnienie 

Do sporządzania sprawozdań w sprawie bioenergii niezbędne są jasne wytyczne i obliczenia. 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 2 – podpunkt 2.1 – podpunkt 2.1.2 – podpunkt vi  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(vi)  W stosownych przypadkach inne 

trajektorie i założenia, w tym trajektorie i 

założenia długoterminowe i sektorowe (np. 

udział zaawansowanych biopaliw, udział 

energii ze źródeł odnawialnych w 

systemach ciepłowniczych, wykorzystanie 

energii ze źródeł odnawialnych w 

budynkach, energia ze źródeł 

odnawialnych wytwarzana przez miasta, 

kooperatywy energetyczne i prosumentów 

energii odnawialnej) 

(vi)  Inne trajektorie i założenia, w tym 

trajektorie i założenia długoterminowe i 

sektorowe (np. udział zaawansowanych 

biopaliw, udział energii ze źródeł 

odnawialnych w systemach 

ciepłowniczych, wykorzystanie energii ze 

źródeł odnawialnych w budynkach, energia 

ze źródeł odnawialnych wytwarzana przez 

miasta, kooperatywy energetyczne i 

prosumentów energii odnawialnej) 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.1 – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) Polityki i środki służące do 

realizacji celu określonego zgodnie z 

(i) Polityki i środki służące do 

realizacji celu określonego zgodnie z 
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rozporządzeniem [ ] [ESR], o którym 

mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki 

mające na celu spełnienie wymogów 

określonych w rozporządzeniu [ ] 

[LULUCF], obejmujące wszystkie 

najważniejsze sektory wysokoemisyjne 

oraz sektory związane ze zwiększaniem 

pochłaniania z długoterminową wizją i 

celem zakładającym przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną w perspektywie 

50 lat i osiągnięcie równowagi między 

emisjami a pochłanianiem zgodnie z 

porozumieniem paryskim 

rozporządzeniem [ ] [ESR], o którym 

mowa w pkt 2.1.1, oraz polityki i środki 

mające na celu spełnienie wymogów 

określonych w rozporządzeniu [ ] 

[LULUCF] oraz osiągnięcie celu 

dotyczącego usprawnienia usuwania przez 

pochłaniacze, obejmujące wszystkie 

najważniejsze sektory wysokoemisyjne 

oraz sektory związane ze zwiększaniem 

pochłaniania, w tym zachęty do wdrażania 

i wspierania – także przez płatności 

uzależnione od rezultatów – działań 

związanych z podejściami łagodzenia 

zmiany klimatu i przystosowywania się do 

niej w odniesieniu do zintegrowanego i 

zrównoważonego gospodarowania lasami, 

gruntami uprawnymi, użytkami zielonymi 

i terenami podmokłymi wykraczających 

poza standardowe dobre praktyki i 

ustalony scenariusz odniesienia, z 

długoterminową wizją i celem 

zakładającym przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną w perspektywie 50 lat i 

osiągnięcie równowagi między emisjami a 

pochłanianiem zgodnie z porozumieniem 

paryskim 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część I– sekcja A – punkt 3 – podpunkt 3.1 – podpunkt 3.1.2.  – podpunkt 

vi – tiret drugie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

-  inne możliwości wykorzystania 

biomasy w innych sektorach (rolnictwie, 

sektorach związanych z leśnictwem); a 

także środki na rzecz zrównoważonej 

produkcji i wykorzystania biomasy 

-  inne możliwości wykorzystania 

biomasy w innych sektorach, w tym w 

rolnictwie i sektorach związanych z 

leśnictwem; a także środki na rzecz 

zrównoważonej produkcji i wykorzystania 

biomasy 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ceny surowców i zmiany 

w przeznaczeniu gruntów w państwach 

członkowskich związane z większym 

wykorzystaniem biomasy i innych 

rodzajów energii ze źródeł odnawialnych; 

d) jeśli takowe są dostępne, ceny 

surowców i zmiany w przeznaczeniu 

gruntów w państwach członkowskich 

związane z większym wykorzystaniem 

biomasy i innych rodzajów energii ze 

źródeł odnawialnych; 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera g 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g)  rozwój i udział biopaliw 

wyprodukowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX do 

[przekształconej dyrektywy 2009/28/WE 

zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w 

tym ocena zasobów koncentrująca się na 

kwestiach zrównoważonego rozwoju 

związanych z efektem przekierowania 

produktów spożywczych i paszowych na 

cele produkcji biopaliw, z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE i zasady 

kaskadowego wykorzystania biomasy, 

mając na uwadze regionalne i lokalne 

uwarunkowania technologiczne i sytuację 

gospodarczą, utrzymanie niezbędnych 

zasobów węgla w glebie oraz jakość gleby 

i ekosystemów; 

g)  rozwój i udział biopaliw 

wyprodukowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX do 

[przekształconej dyrektywy 2009/28/WE 

zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w 

tym ocena zasobów koncentrująca się na 

kwestiach zrównoważonego rozwoju 

związanych z efektem wykorzystania 

produktów spożywczych i paszowych do 

celów produkcji biopaliw, z 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE i zasady 

kaskadowego wykorzystania biomasy, 

mając na uwadze regionalne i lokalne 

uwarunkowania technologiczne i sytuację 

gospodarczą, utrzymanie zasobów węgla w 

glebie oraz jakość gleby i ekosystemów; 

Uzasadnienie 

Należy poprawić brzmienie tekstu: produkty spożywcze i paszowe nie są w gruncie rzeczy 

przekierowywane, lecz wykorzystywane do celów produkcji biopaliw. Trudno jest także 

ocenić, co oznacza „odpowiednie” uwzględnienie w przypadku cytowanych dwóch zasad. 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera h a (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ha) szacunkowy wpływ wspólnej 

produkcji i stosowania biopaliw pierwszej 

generacji na samowystarczalność i na 

cenę koncentratów białkowych i innych 

pasz; 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera h b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 hb) szacunkowy wpływ produkcji lub 

stosowania biopaliw uzyskanych ze strat i 

odpadów rolnych na rozwój biogospodarki 

Unii Europejskiej; 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera m – punkt 1 – litera a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) Wierzchołki drzew i gałęzie 

(sprawozdawczość nieobowiązkowa) 

(i) Wierzchołki drzew i gałęzie 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera m – punkt 1 – litera a – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) Pniaki (sprawozdawczość 

nieobowiązkowa) 

(ii) Pniaki 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VII – część I – ustęp 1 – litera m – punkt 1 – litera b – podpunkt i 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) Kora (sprawozdawczość 

nieobowiązkowa) 

(i) Kora 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VIII – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) rozwój techniczny, dostępność i 

zrównoważony rozwój biopaliw 

wyprodukowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX do 

[przekształconej dyrektywy 2009/28/WE 

zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w 

tym ocena efektu przekierowania 

produktów spożywczych i paszowych na 

cele produkcji biopaliw, z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE i zasady 

kaskadowego wykorzystania biomasy, 

mając na uwadze regionalne i lokalne 

uwarunkowania technologiczne i sytuację 

gospodarczą, utrzymanie niezbędnych 

zasobów węgla w glebie oraz jakość gleby 

i ekosystemów; 

d)  rozwój techniczny, dostępność i 

zrównoważony rozwój biopaliw 

wyprodukowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX do 

[przekształconej dyrektywy 2009/28/WE 

zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767], w 

tym ocena efektu wykorzystania 

produktów spożywczych i paszowych do 

celów produkcji biopaliw, z 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE i zasady 

kaskadowego wykorzystania biomasy, 

mając na uwadze regionalne i lokalne 

uwarunkowania technologiczne i sytuację 

gospodarczą, utrzymanie zasobów węgla w 

glebie oraz jakość gleby i ekosystemów; 

Uzasadnienie 

Należy poprawić brzmienie tekstu: produkty spożywcze i paszowe nie są w gruncie rzeczy 

przekierowywane, lecz wykorzystywane do celów produkcji biopaliw. Trudno jest także 

ocenić, co oznacza „odpowiednie” uwzględnienie w przypadku cytowanych dwóch zasad. 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik VIII – litera f 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) odnośnie do państw trzecich i f)  odnośnie do państw trzecich i 
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państw członkowskich, które są istotnym 

źródłem biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy zużywanych w Unii, środki 

krajowe przedsiębrane w celu spełnienia 

kryteriów zrównoważonego rozwoju i 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

określonych w art. 26 ust. 2-7 

[przekształconej dyrektywy 2009/28/WE 

zgodnie z wnioskiem COM(2016) 767] na 

potrzeby ochrony gleby, wody i powietrza. 

państw członkowskich, które są źródłem 

surowców do produkcji biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy zużywanych 

w Unii, środki krajowe przedsiębrane w 

celu spełnienia kryteriów zrównoważonego 

rozwoju i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych określonych w art. 26 ust. 

2-7 [przekształconej dyrektywy 

2009/28/WE zgodnie z wnioskiem 

COM(2016) 767] na potrzeby ochrony 

gleby, wody i powietrza. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zapewnienie spójnej i odpowiedniej sprawozdawczości przez Komisję. 

Słowo „istotnym” nie jest wystarczająco jasne. Jego znaczenie może z czasem ulec zmianie, 

dlatego należy je usunąć. 
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Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc 

Tarabella 

ALDE Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde, Hilde Vautmans 

NI Diane Dodds 

 

11 - 

ECR Stanisław Ożóg 

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas 

Verts/ALE José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė 

EFDD John Stuart Agnew, Marco Zullo 

ENF Philippe Loiseau 
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Objaśnienie używanych znaków: 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 

 


