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Poprawka  881 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Państwa członkowskie nakładają 

na operatorów sieci i krajowe organy 

regulacyjne wymóg zapewnienia 

długoterminowego planowania sieci i 

systemów oraz podejmowania 

odpowiednich kroków zmierzających do 

rozwijania infrastruktury sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych, sieci 

inteligentnych, obiektów magazynowania 

i systemu energoelektrycznego w celu 

zagwarantowania gotowości systemu na 

przyjęcie coraz wyższych poziomów 

produkcji energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii oraz 

bezpiecznego działania systemu 

elektroenergetycznego, w tym połączeń 

wzajemnych między państwami 

członkowskimi oraz między państwami 

członkowskimi a państwami trzecimi. 

Państwa członkowskie podejmują również 

odpowiednie kroki, aby przyspieszyć 

procedury autoryzacji infrastruktury 

sieciowej oraz skoordynować 

zatwierdzanie infrastruktury sieciowej z 

procedurami administracyjnymi i 

procedurami planowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia gotowości systemu na przyjęcie coraz wyższych poziomów energii 

elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii państwa członkowskie muszą 

zapewnić, że podejmowane będą kroki na rzecz długoterminowego planowania sieci i 

systemu, a także rozwoju obejmującego wszystkie zasadnicze elementy systemu 
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energetycznego. 

 

Poprawka  882 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1a. Z zastrzeżeniem wymogów 

odnoszących się do zachowania 

niezawodności i bezpieczeństwa sieci, na 

podstawie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów, 

zdefiniowanych przez właściwe organy 

krajowe: 

 a) państwa członkowskie zapewniają, że 

operatorzy systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji na ich terytorium 

gwarantują przesył i dystrybucję energii 

elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii; 

 b) państwa członkowskie zapewniają 

również priorytetowy dostęp lub 

gwarantowany dostęp do systemu 

sieciowego dla energii elektrycznej 

wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii; 

 c) państwa członkowskie zapewniają, że 

przy wyborze instalacji wytwarzających 

energię elektryczną, operatorzy systemów 

przesyłowych przyznają pierwszeństwo 

instalacjom wykorzystującym odnawialne 

źródła energii, o ile nie jest zagrożone 

bezpieczne działanie krajowego systemu 

elektroenergetycznego i spełnione są 

wszystkie następujące warunki: 

 (i) udział odnawialnych źródeł energii o 

nieprzewidywalnej charakterystyce 

produkcji w końcowym zużyciu energii 

elektrycznej zainteresowanego państwa 

członkowskiego wynosi co najmniej 33 %; 
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 (ii) zainteresowane państwo członkowskie 

znajduje się na właściwej drodze do 

osiągnięcia swojego celu krajowego na 

rok 2030; 

 (iii) zainteresowane państwo członkowskie 

w pełni otworzyło wszystkie swoje rynki, w 

tym wszystkie usługi pomocnicze, na 

udział odnawialnych źródeł energii oraz 

ustanowiło przejrzyste metody dotyczące 

zasad ograniczania produkcji. 

 Gdy zainteresowane państwo 

członkowskie podejmuje, na podstawie 

przedmiotowych kryteriów, decyzję o 

odejściu od dysponowania priorytetowego 

dla nowo instalowanych zdolności 

produkcyjnych w zakresie odnawialnych 

źródeł energii, przyjmuje ono odpowiednie 

środki operacyjne dotyczące sieci i rynku 

łagodzące negatywne skutki zmiany dla 

istniejących jednostek wytwórczych 

produkujących energię ze źródeł 

odnawialnych. Zainteresowane państwo 

członkowskie przedstawia uzasadnienie, 

zgodnie z którym odejście od 

dysponowania priorytetowego nie wpłynie 

na cel polegający na ograniczeniu do 

roku 2030 całkowitej emisji gazów 

cieplarnianych w Unii o co najmniej 40 % 

poniżej poziomów z 1990 roku. 

 W odniesieniu do instalacji o 

maksymalnej mocy 1 MW oraz instalacji 

obsługiwanych przez społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

odnawialnej dysponowanie priorytetowe 

jest każdorazowo utrzymywane. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W niniejszej dyrektywie należy zachować priorytetowy dostęp i dysponowanie priorytetowe w 

odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  883 

Claude Turmes 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1b. Państwa członkowskie wymagają 

od operatorów systemów przesyłowych i 

operatorów systemów dystrybucji 

ponoszenia w pełni kosztów dostosowań 

technicznych, takich jak przyłączenia do 

sieci czy wzmocnienia sieci, poprawy 

funkcjonowania sieci oraz podania do 

publicznej wiadomości zasad 

niedyskryminacyjnego wdrażania kodów 

sieci, koniecznych w celu zapewnienia 

włączenia nowych producentów 

dostarczających energię elektryczną 

wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii 

do sieci, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na producentów w regionach 

peryferyjnych oraz o niskiej gęstości 

zaludnienia. Operatorzy systemów 

przesyłowych i operatorzy systemów 

dystrybucji mają możliwość zwracania się 

do organów krajowych o zwrot kosztów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze, że producenci energii ze źródeł konwencjonalnych w przeszłości nie 

ponosili kosztów rozszerzenia czy wzmocnienia sieci, niesprawiedliwe byłoby nakładanie 

takiego kosztu na odnawialne źródła energii. 

 

Poprawka  884 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1c. Państwa członkowskie wymagają 
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od operatorów systemów przesyłowych i 

operatorów systemów dystrybucji 

zapewnienia, że każdy nowy producent 

energii ze źródeł odnawialnych pragnący 

przyłączyć się do systemu uzyskuje do 

niego dostęp bez ponoszenia kosztów 

przyłączenia do sieci, o czym jest mowa w 

ust. 4, oraz otrzymuje wymagane 

wyczerpujące i niezbędne informacje, w 

tym: 

 a) rozsądny i precyzyjny harmonogram 

przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o 

przyłączenie do sieci; 

 b) rozsądny orientacyjny harmonogram 

każdego proponowanego przyłączenia do 

sieci. 

 Państwa członkowskie mogą zezwolić 

producentom energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, pragnącym 

przyłączyć się do sieci, na ogłoszenie 

przetargu na roboty przyłączeniowe. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przywrócenie. Niniejsza poprawka przywraca fragmenty art. 16 dyrektywy 2009/28/WE w 

sprawie dostępu do sieci i ich działania. 

 

Poprawka  885 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1d. Państwa członkowskie zapewniają, 

że obciążanie taryfami przesyłowymi i 

dystrybucyjnymi nie dyskryminuje energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, w szczególności energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wytwarzanej w regionach peryferyjnych, 
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takich jak regiony wyspiarskie i regiony o 

niskiej gęstości zaludnienia. Państwa 

członkowskie zapewniają, że przy 

ustalaniu taryf przesyłowych i 

dystrybucyjnych nie dochodzi do 

dyskryminacji gazu z odnawialnych źródeł 

energii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka przywraca fragmenty art. 16 dyrektywy 2009/28/WE w sprawie dostępu 

do sieci i ich działania. 

 

Poprawka  886 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1e. Państwa członkowskie zapewniają, 

że taryfy nakładane przez operatorów 

systemów przesyłowych i systemów 

dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 

elektrycznej z elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii odpowiadają korzyściom 

finansowym płynącym z przyłączenia 

takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 

mogą płynąć z bezpośredniego 

wykorzystania sieci niskonapięciowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka przywraca fragmenty art. 16 dyrektywy 2009/28/WE w sprawie dostępu 

do sieci i ich działania. 
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Poprawka  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Z zastrzeżeniem wymogów 

odnoszących się do zachowania 

niezawodności i bezpieczeństwa sieci, na 

podstawie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów, 

zdefiniowanych przez właściwe organy 

krajowe: 

 a) państwa członkowskie zapewniają, że 

operatorzy systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji na ich terytorium 

gwarantują przesył i dystrybucję energii 

elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii; 

 b) państwa członkowskie zapewniają 

również priorytetowy dostęp lub 

gwarantowany dostęp do systemu 

sieciowego dla energii elektrycznej 

wytwarzanej z odnawialnych źródeł 

energii; 

 c) państwa członkowskie zapewniają, że o 

ile pozwala na to bezpieczna eksploatacja 

krajowego systemu elektroenergetycznego 

i w oparciu o przejrzyste i 

niedyskryminacyjne kryteria, przy 

wyborze instalacji wytwarzających energię 

elektryczną, operatorzy systemów 

przesyłowych przyznają pierwszeństwo 

instalacjom wykorzystującym odnawialne 

źródła energii. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby zostały przyjęte 

odpowiednie środki operacyjne dotyczące 

sieci i rynku, które zminimalizują 

ograniczenie energii elektrycznej 

wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 

Jeżeli przyjmowane są ważne środki, które 

ograniczą udział energii ze źródeł 

odnawialnych, aby zagwarantować 

bezpieczeństwo krajowego systemu energii 

elektrycznej oraz bezpieczeństwo dostaw 

energii, państwa członkowskie 
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zapewniają, aby odpowiedzialni 

operatorzy systemów zgłaszali właściwym 

organom regulacyjnym zastosowanie tych 

środków i wskazywali działania 

naprawcze, które zamierzają podjąć w 

celu zapobiegania nieodpowiednim 

ograniczeniom. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 

fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Poprawka  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie kroki mające na celu 

stworzenie infrastruktury przesyłowej i 

dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, 

inteligentnych sieci, obiektów 

magazynowania oraz systemu 

elektroenergetycznego, aby 

zagwarantować bezpieczne działanie 

systemu elektroenergetycznego podczas 
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przystosowania go do dalszego rozwoju 

wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, w tym 

również połączeń wzajemnych między 

państwami członkowskimi oraz między 

państwami członkowskimi a państwami 

trzecimi. 

 Państwa członkowskie, które nie osiągnęły 

wiążącego celu dotyczącego minimalnego 

poziomu połączeń wzajemnych 

wynoszącego 10 %, uwzględniają w 

swoich zintegrowanych planach 

krajowych w zakresie energii i klimatu 

plan działania na rzecz osiągnięcia tego 

celu z wykorzystaniem najbardziej 

efektywnych projektów inwestycyjnych. 

Projekty te kwalifikowane są jako wstępne 

projekty inwestycyjne na rzecz rynku 

wewnętrznego i podlegają przepisom 

szczegółowym określonym w (art. 7 

rozporządzenia w sprawie zarządzania / 

art. 3 dyrektywy dotyczącej wspólnych 

zasad rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej). Dopóki prowadzone są 

niezbędne inwestycje zmierzające do 

rozpoczęcia realizacji tych projektów, o ile 

osiągnięty zostanie maksymalny poziom 

odnawialnych źródeł energii z punktu 

widzenia technicznego i przystępności 

ekonomicznej, państwo członkowskie 

może zwrócić się o wydłużenie okresu 

przeznaczonego na zapewnienie zgodności 

z wkładem krajowym. 

 Państwa członkowskie podejmują również 

odpowiednie kroki, aby przyspieszyć 

procedury autoryzacji infrastruktury 

sieciowej oraz skoordynować 

zatwierdzanie infrastruktury sieciowej z 

procedurami administracyjnymi i 

procedurami planowania. 

Or. en 

 

Poprawka  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie kroki mające na celu 

stworzenie infrastruktury przesyłowej i 

dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, 

inteligentnych sieci oraz obiektów 

magazynowania, aby zagwarantować 

bezpieczne działanie systemu 

elektroenergetycznego podczas 

przystosowania go do dalszego rozwoju 

wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii. 

 Państwa członkowskie zapewniają, że 

operatorzy sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych na ich terytorium 

gwarantują przesył i dystrybucję energii 

elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii przy możliwie najmniejszym 

ograniczaniu lub redysponowaniu 

produkcji oraz zagwarantowaniu pełnej 

przejrzystości zasad i praktyk z zakresu 

ograniczania i redysponowania produkcji. 

Or. en 

 

Poprawka  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie kroki mające na celu 

stworzenie infrastruktury przesyłowej i 

dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, 

inteligentnych sieci, obiektów 

magazynowania oraz systemu 

elektroenergetycznego, aby 

zagwarantować bezpieczne działanie 

systemu elektroenergetycznego podczas 
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przystosowania go do dalszego rozwoju 

wytwarzania energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, w tym 

również połączeń wzajemnych między 

państwami członkowskimi oraz między 

państwami członkowskimi a państwami 

trzecimi. Państwa członkowskie 

podejmują również odpowiednie kroki, 

aby przyspieszyć procedury autoryzacji 

infrastruktury sieciowej oraz 

skoordynować zatwierdzanie 

infrastruktury sieciowej z procedurami 

administracyjnymi i procedurami 

planowania. 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 1 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1a. Z zastrzeżeniem wymogów 

odnoszących się do zachowania 

niezawodności i bezpieczeństwa sieci, na 

podstawie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów, 

zdefiniowanych przez właściwe organy 

krajowe: 

 a) państwa członkowskie zapewniają, że 

operatorzy systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji na ich terytorium 

gwarantują przesył i dystrybucję energii 

elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii; 

 b) państwa członkowskie zapewniają 

również priorytetowy dostęp lub 

gwarantowany dostęp do systemu 

sieciowego dla energii elektrycznej 

wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
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energii; 

 c) państwa członkowskie zapewniają, że o 

ile pozwala na to bezpieczna eksploatacja 

krajowego systemu elektroenergetycznego 

i w oparciu o przejrzyste i 

niedyskryminacyjne kryteria, przy 

wyborze instalacji wytwarzających energię 

elektryczną, operatorzy systemów 

przesyłowych przyznają pierwszeństwo 

instalacjom wykorzystującym odnawialne 

źródła energii. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby zostały przyjęte 

odpowiednie środki operacyjne dotyczące 

sieci i rynku, które zminimalizują 

ograniczenie energii elektrycznej 

wytworzonej ze źródeł odnawialnych. 

Jeżeli przyjmowane są ważne środki, które 

ograniczą udział energii ze źródeł 

odnawialnych, aby zagwarantować 

bezpieczeństwo krajowego systemu energii 

elektrycznej oraz bezpieczeństwo dostaw 

energii, państwa członkowskie 

zapewniają, aby odpowiedzialni 

operatorzy systemów zgłaszali właściwym 

organom regulacyjnym zastosowanie tych 

środków i wskazywali działania 

naprawcze, które zamierzają podjąć w 

celu zapobiegania nieodpowiednim 

ograniczeniom. 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 2 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1b. Państwa członkowskie wymagają 

od operatorów systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji stworzenia i podania 

do publicznej wiadomości standardowych 
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zasad odnoszących się do ponoszenia i 

podziału kosztów dostosowań 

technicznych, takich jak przyłączenia do 

sieci czy wzmocnienia sieci, poprawa 

funkcjonowania sieci oraz zasady 

niedyskryminacyjnego wdrażania kodów 

sieci, koniecznych w celu włączenia 

nowych producentów dostarczających 

energię elektryczną wytwarzaną z 

odnawialnych źródeł energii do 

wzajemnej sieci. 

 Zasady te opierają się na obiektywnych, 

przejrzystych i niedyskryminacyjnych 

kryteriach ze szczególnym 

uwzględnieniem wszystkich kosztów i 

korzyści związanych z przyłączeniem tych 

producentów do sieci oraz szczególnych 

okoliczności, w przypadku producentów w 

regionach peryferyjnych oraz o niskiej 

gęstości zaludnienia. Zasady te mogą 

przewidywać różne rodzaje przyłączeń. 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1c. W stosownych przypadkach 

państwa członkowskie mogą wymagać od 

operatorów systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji pokrycia w całości 

lub w części kosztów, o których mowa w 

ust. 3. Państwa członkowskie dokonują 

przeglądu i podejmują niezbędne środki w 

celu usprawnienia ram i przepisów 

dotyczących ponoszenia i podziału 

kosztów, o których mowa w ust.3, do dnia 

30 czerwca 2011 r. i co dwa lata po tej 

dacie w celu zapewnienia integracji 
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nowych producentów zgodnie z 

brzmieniem tego ustępu. 

Or. en 

(Zob. art. 16 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1d. Państwa członkowskie wymagają 

od operatorów systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji przedstawienia 

nowym producentom energii ze źródeł 

odnawialnych pragnącym przyłączyć się 

do systemu wymaganych wyczerpujących i 

niezbędnych informacji, w tym: 

 a) wyczerpujących i szczegółowych 

oszacowań kosztów związanych z 

przyłączeniem; 

 b) rozsądnego i precyzyjnego 

harmonogramu przyjęcia i rozpatrzenia 

wniosku o przyłączenie do sieci; 

 c) rozsądnego orientacyjnego 

harmonogramu każdego proponowanego 

przyłączenia do sieci. 

 Państwa członkowskie mogą zezwolić 

producentom energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii, pragnącym 

przyłączyć się do sieci, na ogłoszenie 

przetargu na roboty przyłączeniowe. 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 5 dyrektywy 2009/28/WE) 
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Poprawka  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1e. Podział kosztów, o którym mowa w 

ust.3, egzekwuje się za pomocą 

mechanizmu opartego na obiektywnych, 

przejrzystych i niedyskryminujących 

kryteriach, uwzględniając korzyści, jakie 

odnoszą z przyłączenia pierwsi i kolejno 

przyłączani producenci, jak również 

operatorzy systemów przesyłowych i 

systemów dystrybucji. 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 6 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1f. Państwa członkowskie zapewniają, 

że obciążanie taryfami przesyłowymi i 

dystrybucyjnymi nie dyskryminuje energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii, w szczególności energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

wytwarzanej w regionach peryferyjnych, 

takich jak regiony wyspiarskie i regiony o 

niskiej gęstości zaludnienia. Państwa 

członkowskie zapewniają, że przy 

ustalaniu taryf przesyłowych i 

dystrybucyjnych nie dochodzi do 

dyskryminacji gazu z odnawialnych źródeł 

energii. 
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Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 7 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp -1 g (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1g. Państwa członkowskie zapewniają, 

że taryfy nakładane przez operatorów 

systemów przesyłowych i systemów 

dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 

elektrycznej z elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii odpowiadają korzyściom 

finansowym płynącym z przyłączenia 

takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 

mogą płynąć z bezpośredniego 

wykorzystania sieci niskonapięciowej. 

Or. en 

(Zob. brzmienie art. 16 ust. 8 dyrektywy 2009/28/WE) 

 

Poprawka  898 

Massimiliano Salini 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury sieci gazowniczej, aby 

ułatwić integrację gazu z odnawialnych 

źródeł energii. 

1. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury gazowniczej. 

 ENTSO gazu uwzględnia w 

dziesięcioletnim planie rozwoju sieci 
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opracowanie prognozy dotyczącej 

biometanu i innych gazów odnawialnych, 

zwłaszcza wodoru i gazu syntezowego 

pochodzenia biologicznego, biorąc pod 

uwagę zintegrowane plany krajowe w 

zakresie energii i klimatu państw 

członkowskich, krajowe systemy wsparcia 

i wszelkie inne odpowiednie informacje 

krajowe. 

 W dziesięcioletnim planie rozwoju sieci 

wskazywać się będzie również potrzeby 

inwestycyjne w zakresie sieci związane z 

rozwojem wykorzystania biometanu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z innymi poprawkami zgłoszonymi do fragmentów, które 

zostały zmienione przez Komisję w jej wniosku. 

 

Poprawka  899 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury sieci gazowniczej, aby 

ułatwić integrację gazu z odnawialnych 

źródeł energii. 

1. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury sieci gazowniczej, aby 

ułatwić integrację gazu z odnawialnych 

źródeł energii. Operatorzy systemów 

przesyłowych i operatorzy systemów 

dystrybucyjnych są odpowiedzialni za 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

infrastruktury sieci gazowniczej, w tym jej 

konserwacji i regularnego czyszczenia. 

Or. en 
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Poprawka  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury sieci gazowniczej, aby 

ułatwić integrację gazu z odnawialnych 

źródeł energii. 

1. Państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury gazowniczej, aby ułatwić 

integrację gazu z odnawialnych źródeł 

energii. 

Or. en 

 

Poprawka  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ENTSO gazu uwzględnia w 

dziesięcioletnim planie rozwoju sieci 

prognozę dotyczącą biometanu i innych 

gazów odnawialnych, zwłaszcza wodoru i 

gazu syntezowego pochodzenia 

biologicznego, biorąc pod uwagę 

zintegrowane plany krajowe w zakresie 

energii i klimatu państw członkowskich, 

krajowe systemy wsparcia i wszelkie inne 

odpowiednie informacje krajowe. W 

dziesięcioletnim planie rozwoju sieci 

wskazuje się również potrzeby 

inwestycyjne w zakresie sieci związane z 

rozwojem wykorzystania biometanu. 

Or. en 

 

Poprawka  902 

Jaromír Kohlíček 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie nakładają na 

operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych na swoim terytorium 

obowiązek publikowania przepisów 

technicznych zgodnie z art. 6 dyrektywy 

2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady34, w szczególności w odniesieniu do 

zasad przyłączania do sieci, które obejmują 

wymagania dotyczące jakości, nawaniania 

i ciśnienia gazu. Państwa członkowskie 

nakładają również na operatorów 

systemów przesyłowych i dystrybucyjnych 

obowiązek publikacji taryf 

przyłączeniowych za przyłączanie 

odnawialnych źródeł gazu w oparciu o 

przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria. 

2. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie nakładają na 

operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych na swoim terytorium 

obowiązek publikowania przepisów 

technicznych zgodnie z art. 6 dyrektywy 

2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady34, w szczególności w odniesieniu do 

zasad przyłączania do sieci, które obejmują 

wymagania dotyczące jakości, nawaniania 

i ciśnienia gazu. Państwa członkowskie 

wymagają od operatorów sieci 

gazowniczej i właściwych organów 

ustalania wskaźników zatłaczania wodoru 

na poziomie co najmniej 10 %. Państwa 

członkowskie nakładają również na 

operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych obowiązek publikacji 

taryf przyłączeniowych za przyłączanie 

odnawialnych źródeł gazu w oparciu o 

przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria. 

__________________ __________________ 

34 Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 

2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca 

dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176 z 

15.7.2003, s. 57). 

34 Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 

2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku 

wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca 

dyrektywę 98/30/WE (Dz.U. L 176 z 

15.7.2003, s. 57). 

Or. en 

 

Poprawka  903 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie wymagają 
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również od operatorów systemów 

przesyłowych i dystrybucyjnych 

ponoszenia w pełni kosztów dostosowań 

technicznych, takich jak przyłączenia do 

sieci czy wzmocnienia sieci, poprawy 

funkcjonowania sieci oraz podania do 

publicznej wiadomości zasad 

niedyskryminacyjnego wdrażania kodów 

sieci, koniecznych w celu zapewnienia 

włączenia nowych producentów 

dostarczających gaz wytwarzany z 

odnawialnych źródeł energii do sieci, ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na 

producentów w regionach peryferyjnych 

oraz o niskiej gęstości zaludnienia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu zachowania spójności niniejszy ustęp dotyczący gazu stanowi stosownie zmienioną 

wersję ustępu dotyczącego energii elektrycznej. 

 

Poprawka  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

3. W sporządzonych przez siebie 

krajowych planach działania w zakresie 

energii odnawialnych państwa 

członkowskie dokonują oceny 

konieczności budowy nowej lokalnej 

infrastruktury ogrzewania i chłodzenia 

produkowanego ze źródeł odnawialnych w 

celu osiągnięcia krajowego celu na rok 

2030, o którym mowa w art. 3 ust.1. W 
zależności od swojej oceny dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 



 

AM\1130434PL.docx 23/164 PE607.899v02-00 

 PL 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1, państwa członkowskie 

podejmują, w stosownych przypadkach, 

kroki na rzecz rozbudowy lokalnej 

infrastruktury ogrzewania w celu 

dostosowania się do rozwoju produkcji 

energii do ogrzewania i chłodzenia z 

wielkich instalacji wykorzystujących 

biomasę, energię słoneczną i geotermalną. 

Or. en 

 

Poprawka  905 

Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich i zrównoważonych 

instalacji wykorzystujących biomasę, 

ciepło z otoczenia w dużych pompach 

ciepła, energię słoneczną i geotermalną, a 

także nadwyżki ciepła z przemysłu i 

innych źródeł. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Dodanie zrównoważonych źródeł energii pominiętych w tekście oryginalnym. 

 

Poprawka  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii oraz odpadowe 

ciepło lub chłód w celu osiągnięcia celu 

unijnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 

niniejszej dyrektywy, państwa 

członkowskie podejmują, w stosownych 

przypadkach, kroki na rzecz rozbudowy 

lokalnej infrastruktury ogrzewania w celu 

dostosowania się do rozwoju produkcji 

energii do ogrzewania i chłodzenia z 

wielkich instalacji wykorzystujących 

biomasę, energię słoneczną i geotermalną 

oraz odpadowe ciepło lub chłód. 

Or. en 

 

Poprawka  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną oraz ciepło i chłód 

odpadowe. 

Or. en 

 

Poprawka  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 
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rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną oraz odpadowe 

ciepło lub chłód. 

Or. en 

 

Poprawka  909 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z instalacji wykorzystujących 

biomasę, energię słoneczną i energię z 

otoczenia oraz odpadowe ciepło lub chłód. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Małe instalacje wykorzystujące biomasę nie powinny być wykluczone z zakresu stosowania 

tego artykułu. Zamiast energii geotermalnej należy wykorzystywać „energię z otoczenia”, aby 

w wystarczającym stopniu odzwierciedlić zmiany wprowadzone w art. 2 – definicja. Kwestią o 

kluczowym znaczeniu jest wykorzystanie odpadowego ciepła lub chłodu przez infrastrukturę 
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systemu lokalnego ogrzewania. 

 

Poprawka  910 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z instalacji wykorzystujących 

biomasę, energię słoneczną i geotermalną 

oraz odpadowe ciepło lub chłód. 

Or. en 

 

Poprawka  911 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 

3. W zależności od swojej oceny, 

włączonej do zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie załącznika I do rozporządzenia 

[w sprawie zarządzania] i dotyczącej 
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konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, energię 

słoneczną i geotermalną. 

konieczności budowy nowej infrastruktury 

na potrzeby systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia wykorzystującego 

odnawialne źródła energii w celu 

osiągnięcia celu unijnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 niniejszej dyrektywy, 

państwa członkowskie podejmują, w 

stosownych przypadkach, kroki na rzecz 

rozbudowy lokalnej infrastruktury 

ogrzewania w celu dostosowania się do 

rozwoju produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z instalacji wykorzystujących 

biomasę, energię słoneczną i geotermalną 

oraz odpadowe ciepło lub chłód. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Nie ma potrzeby umieszczania wzmianki o wielkich instalacjach wykorzystujących biomasę w 

kontekście lokalnego systemu ogrzewania, ponieważ instalacje te mogą być małe i często 

faktycznie takie są. Infrastruktura systemu lokalnego ogrzewania powinna być w stanie 

przyjmować również odpadowe ciepło lub chłód w celu pełnego wykorzystania potencjału w 

zakresie dekarbonizacji. 

 

Poprawka  912 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 20a 

 Magazynowanie 

 (1) Systemy magazynowania pomagające 

we wprowadzaniu produkcji ze źródeł 

odnawialnych na rynek nie są 

definiowane jako odbiorcy końcowi. 

Państwa członkowskie zapewniają, że 

zapobiega się podwójnym opłatom 

sieciowym za magazynowaną energię 

elektryczną. 

 (2) Komisja monitoruje różnice w 

opłatach sieciowych stosowanych wobec 



 

AM\1130434PL.docx 29/164 PE607.899v02-00 

 PL 

systemów magazynowania we wszystkich 

państwach członkowskich i, w stosownych 

przypadkach, podejmuje odpowiednie 

środki zmierzające do zapewnienia 

równych warunków działania we 

wszystkich państwach członkowskich. 

Or. en 

 

Poprawka  913 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 20a 

 Magazynowanie 

 1. Systemy magazynowania pomagające 

we wprowadzaniu produkcji ze źródeł 

odnawialnych na rynek nie są 

definiowane jako odbiorcy końcowi. 

Państwa członkowskie zapewniają, że 

zapobiega się podwójnym opłatom 

sieciowym za magazynowaną energię 

elektryczną. 

 2. Komisja monitoruje różnice w opłatach 

sieciowych stosowanych wobec systemów 

magazynowania we wszystkich państwach 

członkowskich i, w stosownych 

przypadkach, podejmuje odpowiednie 

środki zmierzające do zapewnienia 

równych warunków działania. 

Or. en 

 

Poprawka  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 a (nowy) 



 

PE607.899v02-00 30/164 AM\1130434PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 20a 

 Państwa członkowskie uwzględniają 

specyfikę sieci energetycznej należącej do 

małych instalacji, prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych i społeczności 

działających w zakresie energii 

odnawialnej w celu ułatwiania im dostępu 

do sieci. 

Or. en 

 

Poprawka  915 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, działający samodzielnie lub 

za pośrednictwem koncentratorów: 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

odbiorcy końcowi mają prawo stać się 

prosumentami energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie nie 

mogą dyskryminować ze względu na fakt, 

że odbiorca jest właścicielem 

zamieszkującym lokal, najemcą lokalu czy 

właścicielem wynajmującym lokal osobom 

trzecim. 

 Państwa członkowskie nie utrudniają 

odbiorcom końcowym możliwości stania 

się prosumentami energii ze źródeł 

odnawialnych przez wprowadzanie, 

między innymi, zbiorczych lub 

dotyczących pojedynczych instalacji 

limitów objętości lub mocy, uciążliwych i 

nieproporcjonalnych procedur, opłat, 

ustaleń umownych i przepisów 

technicznych. 

 Państwa członkowskie gwarantują, że 

prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, działający samodzielnie 

lub za pośrednictwem koncentratorów: 
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Or. en 

 

Poprawka  916 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, działający samodzielnie lub 

za pośrednictwem koncentratorów: 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

odbiorcy końcowi mają prawo stać się 

prosumentami energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie nie 

mogą dyskryminować ze względu na fakt, 

że odbiorca jest właścicielem lokalu, 

lokatorem, najemcą lokalu czy 

właścicielem wynajmującym lokal osobom 

trzecim. 

 Państwa członkowskie nie utrudniają 

odbiorcom końcowym możliwości stania 

się prosumentami energii ze źródeł 

odnawialnych przez wprowadzanie, 

między innymi, zbiorczych lub 

dotyczących pojedynczych instalacji 

limitów objętości lub mocy, uciążliwych i 

nieproporcjonalnych procedur, opłat, 

ustaleń umownych i przepisów 

technicznych. 

 Państwa członkowskie gwarantują, że 

prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, działający samodzielnie 

lub za pośrednictwem koncentratorów: 

Or. en 

 

Poprawka  917 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 



 

PE607.899v02-00 32/164 AM\1130434PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, działający samodzielnie lub 

za pośrednictwem koncentratorów: 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

odbiorcy końcowi mają prawo stać się 

prosumentami energii ze źródeł 

odnawialnych, działając zarówno 

samodzielnie, jak i zbiorowo. W tym celu 

państwa członkowskie zapewniają, że 
prosumenci energii ze źródeł odnawialnych 

działający samodzielnie: 

Or. en 

 

Poprawka  918 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

 mają prawo do zużywania wytworzonej 

przez siebie energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez jakichkolwiek opłat, 

obciążeń lub podatków; 

 systemy magazynowania energii 

elektrycznej w połączeniu z instalacjami 

wytwarzającymi energię elektryczną na 

własny użytek nie są obciążone żadnymi 

opłatami. Należy unikać podatków 

bezpośrednich i podwójnych opłat 

sieciowych za magazynowaną energię 

elektryczną; 

Or. en 
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Poprawka  919 

Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów, 

przy założeniu, że koszty refinansowania 

systemu zasilania w energię zostają 

równomiernie rozdzielone na wszystkich 

konsumentów końcowych i nie powstają 

zakłócenia konkurencji; 

Or. de 

Uzasadnienie 

Dla zapobiegania zakłóceniom rynku istotne znaczenie ma odpowiedni podział opłat 

sieciowych, podatków i kosztów, otwartość na nowe technologie oraz rywalizacja między 

skutecznymi i opłacalnymi rozwiązaniami. Podczas kształtowania regulacji należy zwrócić 

uwagę na niedyskryminujące, równe traktowanie aktywnych konsumentów, aby zapobiegać 

zakłóceniom konkurencji. Zawsze należy unikać nadmiernego wspierania. 

 

Poprawka  920 

Eugen Freund 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 
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nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

ponoszą jednak również odpowiedzialność 

solidarną, która ma przyczynić się do 

stabilności sieci i sprawiedliwego podziału 

kosztów utrzymania sieci. 

Or. de 

 

Poprawka  921 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo do zużywania 

wytworzonej przez siebie energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez 

jakichkolwiek opłat, obciążeń lub 

podatków; 

Or. en 

 

Poprawka  922 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i bez 

ponoszenia lub korzystania z opłat 

nieodzwierciedlających kosztów. 
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Or. en 

 

Poprawka  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i bez 

ponoszenia lub korzystania z opłat 

nieodzwierciedlających kosztów. 

Or. en 

 

Poprawka  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i bez 

ponoszenia lub korzystania z opłat 

nieodzwierciedlających kosztów. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Prosumenci energii ze źródeł odnawialnych powinni podlegać odzwierciedlającym koszty 

opłatom sieciowym, jak ma to miejsce w przypadku innych odbiorców. Tacy prosumenci w 

dalszym ciągu są zależni od sieci, ponieważ ich generatory wytwarzają energię elektryczną 

wyłącznie wtedy, gdy świeci słońce lub wieje wiatr. Wskutek tego stanu rzeczy koszty stałe 

systemu zasilania energią muszą być pokrywane przez mniejszą liczbę odbiorców, co 

prowadzi do zwiększenia obciążenia dla tych, od których pobiera się opłaty. Odpowiedni 

podział opłat sieciowych, podatków i obciążeń ma zasadnicze znaczenie. 

 

Poprawka  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, bez opłat, obciążeń lub 

podatków o charakterze sankcyjnym, w 

tym także w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, nadwyżki produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez 

obciążenia nieproporcjonalnymi 

procedurami i opłatami 

nieodzwierciedlającymi kosztów. 

Or. en 

 

Poprawka  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze 

technologii rozproszonego rejestru lub 
umów zakupu energii elektrycznej, 
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odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych bez obciążenia 

dyskryminującymi lub nieproporcjonalnie 

uciążliwymi procedurami i opłatami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ta zmiana jest potrzebna w celu zapewnienia spójności z terminologią zastosowaną w art. 15 

ust. 1 lit. a) przekształconej wersji dyrektywy w sprawie energii elektrycznej oraz w celu 

doprecyzowania, że prosumenci energii nie będą podlegać procedurom lub opłatom 

stanowiącym formę kary za ich działanie lub odstraszającymi od podejmowania przez nich 

takich działań. 

 

Poprawka  927 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także za 

pośrednictwem koncentratorów lub w 

drodze umów zakupu energii elektrycznej, 

nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych bez obciążenia 

dyskryminującymi lub nieproporcjonalnie 

uciążliwymi procedurami i opłatami. 

Or. en 

 

Poprawka  928 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby, 

magazynować i sprzedawać, w tym także 

w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, nadwyżki produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez 

obciążenia nieproporcjonalnymi 

procedurami i opłatami 

nieodzwierciedlającymi kosztów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prosumenci energii ze źródeł odnawialnych powinni również mieć prawo do magazynowania 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  929 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) mają prawo do instalowania 

systemów magazynowania energii 

elektrycznej połączonych z instalacjami 

wytwarzającymi energię elektryczną ze 

źródeł odnawialnych i korzystania z nich 

na własny użytek bez jakichkolwiek opłat, 

w tym podwójnych opłat sieciowych za 

magazynowaną energię elektryczną; 

Or. en 

 

Poprawka  930 

Carolina Punset 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) systemy magazynowania energii 

elektrycznej w połączeniu z instalacjami 

wytwarzającymi energię elektryczną ze 

źródeł odnawialnych na własny użytek nie 

są obciążone żadnymi opłatami. Należy 

unikać podatków bezpośrednich i 

podwójnych opłat sieciowych za 

magazynowaną energię elektryczną; 

Or. en 

 

Poprawka  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) mają prawo do zużywania i 

magazynowania energii elektrycznej 

wytworzonej samodzielnie ze źródeł 

odnawialnych bez jakichkolwiek opłat, 

podatków lub obciążeń, w tym bez opłat 

sieciowych; 

Or. en 

 

Poprawka  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) nie podlegają opłatom, taryfom, 

obciążeniom, podatkom związanym z 

energią elektryczną, którą wprowadzają 

oni do sieci, lub innym obciążeniom 
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finansowym, które dyskryminują 

wytwarzanie energii elektrycznej; 

Or. en 

 

Poprawka  933 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) mają prawo sprzedać, w tym w 

drodze umów zakupu energii elektrycznej, 

nadwyżki wyprodukowanej przez nich 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych po cenie nie niższej od ceny 

rynkowej; 

Or. en 

 

Poprawka  934 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zachowują swoje prawa jako 

konsumenci; 

b) zachowują swoje prawa jako 

konsumenci, przyjmują na siebie prawa i 

obowiązki producentów określone przez 

państwa członkowskie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prosumenci powinni być traktowani jak konsumenci (powinni mieć status konsumenta), którzy 

mają prawo do dostarczania nadwyżek do sieci oraz którzy mają pewne prawa i obowiązki 

wynikające z faktu, że są producentami energii. 

 



 

AM\1130434PL.docx 41/164 PE607.899v02-00 

 PL 

Poprawka  935 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zachowują swoje prawa jako 

konsumenci; 

b) zachowują swoje prawa jako 

konsumenci w zakresie przewidzianym w 

umowie na dostawę energii; 

Or. en 

 

Poprawka  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) zachowują swoje prawa jako 

konsumenci; 

b) zachowują swoje prawa jako 

konsumenci, oraz; 

Or. en 

 

Poprawka  937 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) mogą podjąć decyzję o staniu się 

członkiem społeczności energetycznej 

działającej w zakresie energii odnawialnej 

i o dobrowolnym uczestnictwie w 

dowolnym indywidualnym lub zbiorowym 

projekcie z zakresu energii odnawialnej, 

niezależnie od tego, czy są właścicielami 

czy najemcami lokalu; 
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Or. en 

 

Poprawka  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 
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Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych. W 

przypadku gdy tymi osobami prawnymi są 

społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej lub organy 

publiczne, w tym organy gminne lub 

podmioty bezpośrednio lub pośrednio 

kontrolowane przez gminy, roczny limit 

oblicza się jako sumę indywidualnych 

limitów wszystkich gospodarstw 

domowych położonych na terenie danej 

gminy; oraz 

Or. en 

 

Poprawka  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych, przy 

czym w dalszym ciągu w odniesieniu do 

połączenia do sieci stosuje się zasady 
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dotyczące nadzoru i wymogów 

technicznych; oraz 

Or. en 

 

Poprawka  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej 10 MWh w przypadku 

gospodarstw domowych i 500 MWh w 

przypadku osób prawnych, bez uszczerbku 

dla procedur ustanowionych dla celów 

nadzoru i zatwierdzania przyłączeń 

punktów wytwarzania energii do sieci 

przez operatorów systemów 

dystrybucyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 500 MWh oraz 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Zmiana wartości liczbowej ma na celu rozszerzenie możliwości w zakresie technologii 

samodzielnego wytwarzania energii wykraczających poza układy fotowoltaiczne. 

 

Poprawka  944 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 10 MWh w 

przypadku gospodarstw domowych i 500 

MWh w przypadku osób prawnych oraz 

c) nie są uznawani za dostawców 

energii w rozumieniu prawa unijnego lub 

krajowego w odniesieniu do energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

wprowadzanej przez nich do sieci w ilości 

nieprzekraczającej rocznie 500 MWh oraz 

Or. en 

 

Poprawka  945 

Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Poprawka  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej, a także długoterminowej 

wartości dla sieci, środowiska i 

społeczeństwa, zgodnie z analizą kosztów i 

korzyści dotyczącą rozproszonych zasobów 

energetycznych określoną w art. 59 

[przekształconej wersji dyrektywy 

2009/72/WE zgodnie z propozycją 

przedstawioną w komunikacie 

COM(2016) 864]. Nie zwalnia to państw 

członkowskich z ustanowienia lub 

dalszego stosowania innowacyjnych 
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modeli wynagradzania, takich jak 

opomiarowanie netto lub wirtualne 

opomiarowanie netto. 

Or. en 

Uzasadnienie 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Poprawka  947 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające co najmniej 

rynkowej wartości wprowadzanej do sieci 

energii elektrycznej, a także 

długoterminowej wartości dla sieci, 

środowiska i społeczeństwa, zgodnie z 

analizą kosztów i korzyści dotyczącą 

rozproszonych zasobów energetycznych 

określoną w art. 59 [przekształconej wersji 

dyrektywy 2009/72/WE zgodnie z 

propozycją przedstawioną w komunikacie 

COM(2016) 864]. Państwa członkowskie 

mogą ustalić próg wyższy niż określony w 

lit. c). 

Or. en 
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Poprawka  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. Państwa członkowskie mogą 

ustalić próg wyższy niż określony w lit. c), 

nie naruszając procedur dotyczących 

monitorowania i zatwierdzania przyłączeń 

punktów wytwarzania energii do sieci 

przez operatorów systemów 

dystrybucyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  949 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie równoważne co najmniej 

cenie rynkowej. 

 Państwa członkowskie mogą ustalić próg 

wyższy niż określony w lit. c). 

Or. en 

 

Poprawka  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) za wytworzoną przez siebie energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, otrzymują 

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej 

wartości wprowadzanej do sieci energii 

elektrycznej. 

d) powinni mieć możliwość sprzedaży 

wytworzonej przez siebie energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych, którą 

wprowadzają do sieci, po cenie 

odpowiadającej co najmniej wartości 
rynkowej, przy czym mogłoby się to 

odbywać również w drodze umów zakupu 
energii elektrycznej. 

Or. en 

 

Poprawka  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) ponoszą pełne koszty, które 

generują przez wprowadzanie 

wytworzonej przez siebie energii ze źródeł 

odnawialnych do sieci, które to koszty 

obejmują, między innymi, opłaty sieciowe 

i koszty polityki. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zapobieganie dzieleniu odbiorców i nakładaniu niesprawiedliwych 

obciążeń na odbiorców tradycyjnych. 

 

Poprawka  952 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) wnoszą sprawiedliwy i 

proporcjonalny wkład na rzecz pokrycia 

kosztów prac rozwojowych dotyczących 

sieci; 

Or. en 

 

Poprawka  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) są priorytetowo traktowani przez 

operatorów systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych. 

Or. en 

 

Poprawka  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą ustalić próg 

wyższy niż określony w lit. c). 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  955 

Jaromír Kohlíček 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą ustalić próg 

wyższy niż określony w lit. c). 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

zużycie na własne potrzeby nie obniżało w 

nieuzasadniony lub nieproporcjonalny 

sposób płatności z tytułu taryf i opłat 

sieciowych w systemie energii elektrycznej 

w porównaniu do taryf i opłat, które 

byłyby uiszczane przez sumę 

konsumentów indywidualnych. Państwa 

członkowskie zapewniają, że zużycie na 

własne potrzeby wnosi odpowiedni wkład 

na rzecz pokrycia kosztów systemu. 

Or. en 

 

Poprawka  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą w 

niedyskryminacyjny sposób promować 

zużycie samodzielnie wytworzonej energii 

elektrycznej przez całkowite lub częściowe 

zwolnienie takiego zużycia z podatków, 
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opłat lub obciążeń, przy jednoczesnym 

zapewnieniu sprawiedliwego podziału 

kosztów konserwacji sieci. 

Or. en 

 

Poprawka  958 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny, ten sam obszar 

mieszkalny i zajmujący ten sam lokal 

handlowy, przemysłowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych 

oraz mogą korzystać z praw opisanych w 

ust. 1 lit. a)–d). W takim przypadku próg 

ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do 

każdego zainteresowanego prosumenta 

energii ze źródeł odnawialnych. Państwa 

członkowskie mogą wyznaczać szersze 

granice dla zbiorowego zużycia 

samodzielnie wytworzonej energii, takie 

jak segment sieci dystrybucyjnej. 

Samodzielnie wytworzona energia 

elektryczna płynąca kablami należącymi 

do wspólnych powierzchni bloków i lokali 

uznawana jest za energię elektryczną 

zużywaną na własne potrzeby.  

Or. en 

 

Poprawka  959 

Hans-Olaf Henkel 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź ten sam zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. U wszystkich 

konsumentów działających wspólnie będą 

przeprowadzone dokładne i indywidualne 

pomiary zużytej przez nich energii oraz 

energii przez nich sprzedanej w celu 

zapewnienia uczciwego rozłożenia 

kosztów systemowych i sieciowych oraz 

przychodów ze sprzedaży energii. 

Or. en 

 

Poprawka  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 
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prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prosumenci energii ze źródeł odnawialnych powinni być włączeni w rynek energii 

elektrycznej. Należy unikać wszystkich rodzajów dyskryminacji (pozytywnej lub negatywnej). 

Prosumenci powinni mieć prawo do sprzedaży energii elektrycznej na rynku po cenie 

odzwierciedlającej rynkową wartość wytworzonej energii elektrycznej. Powinni oni mieć 

obowiązek równoważenia (art. 4 rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej), który mogą 

oni powierzyć swojemu dostawcy lub koncentratorowi, który jest podmiotem 

odpowiedzialnym za równowagę. Definicja „dostawcy energii” nie została określona w 

pakiecie dotyczącym czystej energii, więc zaproponowana terminologia nie jest spójna. 
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Poprawka  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny, obszar mieszkalny 

lub zajmujący ten sam lokal handlowy, 

publiczny lub dzielony lokal usługowy 

bądź zamknięty system dystrybucyjny 

mają prawo wspólnie prowadzić 

prosumpcję energii odnawialnej w taki sam 

sposób jak indywidualny prosument 

energii ze źródeł odnawialnych. W takim 

przypadku próg ustalony w ust. 1 lit. c) ma 

zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  963 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub znajdujący się 

w pobliżu tego budynku mają prawo 

wspólnie prowadzić prosumpcję energii 

odnawialnej w taki sam sposób jak 

indywidualny prosument energii ze źródeł 

odnawialnych. W takim przypadku próg 

ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do 

każdego zainteresowanego prosumenta 

energii ze źródeł odnawialnych. 
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zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy lub dzielony lokal 

usługowy bądź zamknięty system 

dystrybucyjny mają prawo wspólnie 

prowadzić prosumpcję energii odnawialnej 

w taki sam sposób jak indywidualny 

prosument energii ze źródeł odnawialnych. 

W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 

lit. c) ma zastosowanie do każdego 

zainteresowanego prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych zamieszkujący ten sam 

budynek wielorodzinny lub zajmujący ten 

sam lokal handlowy, przemysłowy lub 

dzielony lokal usługowy bądź zamknięty 

system dystrybucyjny mają prawo 

wspólnie prowadzić prosumpcję energii 

odnawialnej w taki sam sposób jak 

indywidualny prosument energii ze źródeł 

odnawialnych. W takim przypadku próg 

ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do 

każdego zainteresowanego prosumenta 

energii ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę istniejących 

przeszkód i potencjału rozwoju 

prosumpcji na swoich terytoriach, aby 

stworzyć ramy umożliwiające 

propagowanie i ułatwianie rozwoju 
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prosumpcji odnawialnych źródeł energii. 

Ramy te obejmują: 

 a) szczególne środki, w tym zachęty 

finansowe, w celu zachęcenia do udziału 

w prosumpcji gospodarstw domowych o 

niskich dochodach, które są zagrożone 

ubóstwem energetycznym, w tym 

najemców; 

 b) narzędzia ułatwiające dostęp do 

finansowania; 

 c) zachęty dla inwestorów do 

podejmowania projektów zlokalizowanych 

w budownictwie socjalnym; 

 d) zachęty dla właścicieli budynków do 

tworzenia możliwości prosumpcji dla 

najemców; 

 e) usunięcie wszystkich barier 

regulacyjnych dla prosumpcji energii ze 

źródeł odnawialnych; 

 f) środki wsparcia ekonomicznego i 

finansowego dla organów administracji 

publicznej na rzecz zastosowania 

prosumpcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem energii elektrycznej 

generowanej do celów ładowania 

pojazdów elektrycznych, wraz z wymogiem 

stosowania środków towarzyszących na 

rzecz rozpowszechniania informacji i 

wyników wśród obywateli. 

 Ta ocena i ramy ułatwiające stanowią 

element krajowych planów w dziedzinie 

klimatu i energii zgodnie z 

rozporządzeniem [w sprawie zasad 

zarządzania unią energetyczną]. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Ułatwienie przykładowych działań organów administracji oraz rozpowszechnianie informacji 

o nich wśród obywateli uważa się za kwestię o zasadniczym znaczeniu. 
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Poprawka  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. 2a. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę istniejących 

przeszkód i potencjału rozwoju 

prosumpcji na swoich terytoriach, aby 

stworzyć ramy umożliwiające 

propagowanie i ułatwianie rozwoju 

prosumpcji odnawialnych źródeł energii. 

Ramy te obejmują: 

 a) szczególne środki, w tym zachęty 

finansowe, w celu zachęcenia do udziału 

w prosumpcji gospodarstw domowych o 

niskich dochodach, zagrożonych 

ubóstwem energetycznym, w tym 

najemców; 

 b) narzędzia ułatwiające dostęp do 

finansowania; 

 c) zachęty dla deweloperów do 

podejmowania projektów zlokalizowanych 

w budownictwie socjalnym; 

 d) zachęty dla właścicieli budynków do 

tworzenia możliwości prosumpcji dla 

najemców; 

 e) usunięcie wszystkich barier 

regulacyjnych dla prosumpcji energii ze 

źródeł odnawialnych; 

 f) zaostrzone zwalczanie nadużyć w 

związku ze sprzedażą. 

 Ta ocena i ramy ułatwiające stanowią 

element krajowych planów w dziedzinie 

klimatu i energii zgodnie z 

rozporządzeniem [w sprawie zasad 

zarządzania unią energetyczną]. 

Or. fr 

 



 

AM\1130434PL.docx 59/164 PE607.899v02-00 

 PL 

Poprawka  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę istniejących 

przeszkód i potencjału rozwoju 

prosumpcji na swoich terytoriach, aby 

stworzyć ramy umożliwiające 

propagowanie i ułatwianie rozwoju 

prosumpcji odnawialnych źródeł energii 

zarówno w odniesieniu do energii 

elektrycznej, jak i ogrzewania i 

chłodzenia. Ramy te obejmują: 

 a) szczególne środki, w tym zachęty 

finansowe, w celu zachęcenia do udziału 

w prosumpcji gospodarstw domowych o 

niskich dochodach, zagrożonych 

ubóstwem energetycznym, w tym 

najemców; 

 b) narzędzia ułatwiające dostęp do 

finansowania; 

 c) zachęty dla deweloperów do 

podejmowania projektów zlokalizowanych 

w mieszkalnictwie socjalnym; 

 d) zachęty dla właścicieli budynków do 

tworzenia możliwości prosumpcji dla 

najemców; 

 e) usunięcie wszystkich barier 

regulacyjnych dla prosumpcji energii ze 

źródeł odnawialnych. 

 Ta ocena i ramy ułatwiające stanowią 

element krajowych planów w dziedzinie 

klimatu i energii zgodnie z 

rozporządzeniem [w sprawie zasad 

zarządzania unią energetyczną]. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Należy promować zarówno energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, jak i ogrzewanie i 

chłodzenie. Ogrzewanie i chłodzenie w budynkach mieszkalnych i przemyśle stanowi połowę 

zużycia energii w UE. 

 

Poprawka  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Na podstawie oceny istniejących 

barier i potencjału państwa członkowskie 

podejmują działania zmierzające do 

zachęcenia do udziału w prosumpcji 

najemców i gospodarstwa domowe 

borykające się z ubóstwem, w tym 

opracowują zachęty ułatwiające dostęp do 

finansowania oraz zachęty mające skłonić 

deweloperów do realizacji projektów 

umiejscowionych w mieszkalnictwie 

socjalnym oraz mające skłonić właścicieli 

budynków do udostępnienia najemcom 

możliwości w zakresie prosumpcji. Ocena 

ta powinna stanowić element 

sporządzonych przez państwa 

członkowskie planów krajowych w 

zakresie klimatu i energii zgodnie z 

rozporządzeniem [w sprawie zarządzania 

zaproponowanym w komunikacie 

(COM(2016)759)]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby umożliwić wszystkim członkom społeczeństwa udział w transformacji sektora 

energetycznego i czerpaniu korzyści z prosumpcji, niezbędne są przepisy szczegółowe 

zachęcające gospodarstwa domowe borykające się z ubóstwem energetycznym i 

gospodarstwa domowe wynajmujące swoje lokale do uczestnictwa w korzystaniu z 

samodzielnie wytworzonej energii. 
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Poprawka  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby odbiorcy tradycyjni nie 

byli niesprawiedliwie traktowani w 

wyniku usunięcia barier utrudniających 

udział prosumentów, a lokalne 

społeczności energetyczne nie powinny 

generować dodatkowych kosztów dla 

użytkowników końcowych, którzy 

postanowią pozostać jedynie 

konsumentami. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zapobiegać niesprawiedliwym obciążeniom dla pozostałych odbiorców. 

 

Poprawka  970 

Eva Kaili 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. 

3. Państwa członkowskie zezwalają, 

aby instalacje prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych były własnością stron 

trzecich lub były przez nie zarządzane, 

jeżeli chodzi o instalację, eksploatację, w 

tym pomiary, oraz konserwację i 

powierzają tym instalacjom uprawnienia 

opisane w ust. 1 lit. a)–d). Prosumentom 

zezwala się na zawarcie umowy z innym 

dostawcą w celu pokrycia ich pozostałego 

zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Kiedy prosumenci przestają zajmować 

lokal, a nowi lokatorzy nie chcą korzystać 
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z energii wytwarzanej przez instalację 

energii odnawialnej, prawo państw 

członkowskich zapewnia, że ta instalacja i 

związane z nią ewentualne zachęty mogą 

zostać przeniesione na innych odbiorców.  

Or. en 

Uzasadnienie 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 

allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Poprawka  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. Samodzielnie wytworzona 

energia elektryczna płynąca kablami 

należącymi do wspólnych powierzchni 

bloków i lokali uznawana jest za energię 

elektryczną zużywaną na własne potrzeby. 

Or. en 
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Poprawka  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację pod warunkiem, że ryzyko 

gospodarcze związane z działaniem 

instalacji nadal ponosić będzie prosument 

energii ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  973 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać, za 

zgodą prosumenta, strona trzecia lub może 

być jej właścicielem, jeżeli chodzi o 

instalację, eksploatację, w tym pomiary, 

oraz konserwację. 

Or. en 

 

Poprawka  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Instalacją prosumenta energii ze 

źródeł odnawialnych może zarządzać 

strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. 

3. Prosument energii ze źródeł 

odnawialnych może podjąć decyzję o 

przekazaniu zarządzania jego instalacją 

stronie trzeciej, jeżeli chodzi o instalację, 

eksploatację, w tym pomiary, oraz 

konserwację. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł powinien zapewniać, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych mają prawo do 

podjęcia decyzji o przekazaniu zarządzania ich instalacją stronie trzeciej. W przeciwnym 

razie artykuł można interpretować jako zezwalający dostawcom na ograniczanie stronom 

trzecim działań z zakresu instalacji, funkcjonowania i konserwacji, jeśli nie są wykonywane 

przez nich samych. 

 

Poprawka  975 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę istniejących 

przeszkód i potencjału rozwoju 

prosumpcji na swoich terytoriach, aby 

stworzyć ramy umożliwiające 

propagowanie i ułatwianie rozwoju 

prosumpcji odnawialnych źródeł energii. 

 Ramy te obejmują: 

 a) szczególne środki, w tym zachęty 

finansowe, w celu zachęcenia do udziału 

w prosumpcji gospodarstw domowych o 

niskich dochodach, zagrożonych 

ubóstwem energetycznym, w tym 

najemców; 

 b) narzędzia ułatwiające dostęp do 

finansowania; zachęty dla deweloperów 
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do podejmowania projektów 

zlokalizowanych w budownictwie 

socjalnym; 

 d) zachęty dla właścicieli budynków do 

tworzenia możliwości prosumpcji dla 

najemców; 

 e) usunięcie wszystkich barier 

regulacyjnych dla prosumpcji energii ze 

źródeł odnawialnych. 

 Ta ocena i ramy ułatwiające stanowią 

element krajowych planów w dziedzinie 

klimatu i energii zgodnie z 

rozporządzeniem [w sprawie zasad 

zarządzania unią energetyczną]. 

Or. en 

 

Poprawka  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie ustalają 

określony na szczeblu krajowym wiążący 

cel dotyczący udziału wytwarzanej przez 

prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych, który należy osiągnąć do 

roku 2030. Przed ustaleniem takiego celu 

państwa członkowskie przeprowadzają 

konsultacje publiczne z udziałem, między 

innymi, miast, organizacji konsumenckich 

i społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten 

powinien stanowić element sporządzonych 

przez państwa członkowskie krajowych 

planów w dziedzinie klimatu i energii 

zgodnie z rozporządzeniem [w sprawie 

zarządzania zaproponowanym w 

komunikacie (COM(2016)759)]. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Prosumenci energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie 

energii odnawialnej są nie tylko kluczową siłą napędową umożliwiającą szybkie zmierzanie w 

kierunku społeczeństwa w pełni opartego na zrównoważonych i odnawialnych źródłach 

energii, ale przynoszą one również ogromne korzyści społeczno-gospodarcze na szczeblu 

lokalnym. Określanie specjalnych celów na podstawie potencjału krajowego pomogłoby 

państwom członkowskim w osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego energii ze źródeł 

odnawialnych, zwiększeniu bogactwa i dobrobytu na szczeblu lokalnym, a tym samym 

szczeblu krajowym, a ostatecznie w budowaniu konsensusu wokół środków zmierzających do 

łagodzenia skutków zmiany klimatu. 

 

Poprawka  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

odnawialnej nie obniżały w 

nieuzasadniony lub nieproporcjonalny 

sposób płatności z tytułu taryf i opłat 

sieciowych w systemie energii elektrycznej 

w porównaniu do taryf i opłat, które 

byłyby uiszczane przez sumę 

konsumentów indywidualnych. Państwa 

członkowskie zapewniają, że społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

odnawialnej wnoszą odpowiedni wkład na 

rzecz pokrycia kosztów systemu. 

Or. en 

 

Poprawka  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie nie 

utrudniają odbiorcom końcowym 

możliwości stania się prosumentami 

energii ze źródeł odnawialnych przez 

wprowadzanie, między innymi, zbiorczych 

lub dotyczących pojedynczych instalacji 

limitów objętości lub mocy, uciążliwych i 

nieproporcjonalnych procedur, opłat, 

ustaleń umownych i przepisów 

technicznych. 

Or. en 

 

Poprawka  979 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

społecznościom energetycznym prawo do 

wytwarzania, zużywania, magazynowania i 

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, 

w tym w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, bez obciążenia ich 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

Państwa członkowskie zapewniają, że 

wszystkie organy lokalne i regionalne oraz 

odbiorcy końcowi – pod warunkiem że w 

przypadku odbiorców niebędących 

gospodarstwem domowym są oni MŚP, a 

ich uczestnictwo nie stanowi ich głównej 

działalności handlowej lub zawodowej – 

są uprawnieni do uczestnictwa w 

społeczności energetycznej działającej w 

zakresie energii odnawialnej. Państwa 

członkowskie zapewniają społecznościom 

energetycznym prawo do wytwarzania, 

zużywania, magazynowania i sprzedaży 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym w 

drodze umów zakupu energii elektrycznej, 

dostarczania energii członkom 

społeczności oraz na rynki regulowane, 

działając samodzielnie lub za 

pośrednictwem strony trzeciej, bez 

obciążania ich dyskryminacyjnymi lub 

nieproporcjonalnie uciążliwymi 
procedurami i opłatami. 
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Or. en 

 

Poprawka  980 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

społecznościom energetycznym prawo do 

wytwarzania, zużywania, magazynowania i 

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, 

w tym w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, bez obciążenia ich 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

Państwa członkowskie zapewniają 

społecznościom energetycznym prawo do 

wytwarzania, zużywania, magazynowania i 

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, 

w tym w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, bez obciążenia ich 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

Szczegółowe zasady dla społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej muszą zostać 

określone z uwzględnieniem faktu, że 

społeczności te nie są nieproporcjonalnie 

uprzywilejowane w porównaniu z 

dostawcami energii. 

Or. en 

 

Poprawka  981 

Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają 

społecznościom energetycznym prawo do 

wytwarzania, zużywania, magazynowania i 

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, 

w tym w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, bez obciążenia ich 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

Państwa członkowskie zapewniają 

społecznościom energetycznym prawo do 

wytwarzania, zużywania, magazynowania i 

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, 

w tym w drodze umów zakupu energii 

elektrycznej, bez obciążenia ich 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów, 

pod warunkiem że prawa konsumentów 
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nie zostają ograniczone i unika się 

bezpośredniej bądź pośredniej 

dyskryminacji innych konkurentów. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Wskutek wprowadzenia specjalnej regulacji dotyczącej społeczności energetycznych powstaje 

ryzyko, że inni uczestnicy rynku będą dyskryminowani, ograniczone zostaną prawa 

konsumentów i powstaną nowe wątpliwości. Należy zasadniczo zrezygnować z 

uprzywilejowania na podstawie przepisów dopuszczających wyjątki. 

 

Poprawka  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej nie obniżały 

w nieuzasadniony lub nieproporcjonalny 

sposób płatności z tytułu taryf i opłat 

sieciowych w systemie energii elektrycznej 

w porównaniu do taryf i opłat, które 

byłyby uiszczane przez sumę 

konsumentów indywidualnych. Państwa 

członkowskie zapewniają, że społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

odnawialnej wnoszą odpowiedni wkład na 

rzecz pokrycia kosztów systemu. 

Or. en 

 

Poprawka  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest lokalna 

społeczność energetyczna zdefiniowana w 

[przekształconej wersji dyrektywy 

2009/72/WE zaproponowanej w 

komunikacie (COM(2016)864)], to znaczy 
MŚP lub organizacja non-profit, których 

udziałowcy lub członkowie współpracują 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji, 

magazynowania lub dostaw energii ze 

źródeł odnawialnych, przy czym 

współpraca ta może odbywać się ponad 

granicami państw członkowskich. Aby 

móc być traktowanym jako społeczność 

energetyczna działająca w zakresie energii 

odnawialnych, co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki musi być zarezerwowane dla 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami. 

Ponadto muszą one spełniać co najmniej 

cztery z następujących kryteriów: 

Or. en 

 

Poprawka  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest lokalna 

społeczność energetyczna zdefiniowana w 

[przekształconej wersji dyrektywy 

2009/72/WE zaproponowanej w 



 

AM\1130434PL.docx 71/164 PE607.899v02-00 

 PL 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

komunikacie (COM(2016)864)], to znaczy 
MŚP lub organizacja non-profit, których 

udziałowcy lub członkowie współpracują 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji, 

magazynowania lub dostaw energii ze 

źródeł odnawialnych. Aby móc być 

traktowanym jako społeczność 

energetyczna działająca w zakresie energii 

odnawialnych, co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki musi być zarezerwowane dla 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami. 

Ponadto muszą one spełniać co najmniej 

cztery z następujących kryteriów: 

Or. en 

 

Poprawka  985 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest lokalna 

społeczność energetyczna zdefiniowana w 

[przekształconej wersji dyrektywy 

2009/72/WE zaproponowanej w 

komunikacie (COM(2016)864)], to znaczy 
MŚP lub organizacja non-profit, których 

udziałowcy lub członkowie współpracują 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji, 

magazynowania lub dostaw energii ze 

źródeł odnawialnych. Aby móc być 

traktowanym jako społeczność 

energetyczna działająca w zakresie energii 

odnawialnych, co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 
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jednostki musi być zarezerwowane dla 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami. 

 Ponadto muszą one spełniać co najmniej 

cztery z następujących kryteriów: 

Or. en 

 

Poprawka  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest 

stowarzyszenie, spółdzielnia, spółka 

osobowa, organizacja non-profit lub inny 

podmiot prawny, który jest skutecznie 

kontrolowany przez lokalnych 

udziałowców lub członków, które 
współpracują w zakresie wytwarzania, 

dystrybucji, magazynowania lub dostaw 

energii ze źródeł odnawialnych i która 

spełnia co najmniej cztery z następujących 

kryteriów: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna być 

zdefiniowania możliwie najszerzej, aby wyposażyć te społeczności w elastyczne narzędzie 

służące do rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest lokalne 

MŚP lub lokalna organizacja non-profit, 

których udziałowcy lub członkowie 

współpracują w zakresie wytwarzania, 

dystrybucji, magazynowania lub dostaw 

energii ze źródeł odnawialnych 

reprezentujące w znacznej mierze lokalne 

interesy i spełniające co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Or. en 

 

Poprawka  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP, 

podmiot publiczny bądź spółka publiczna 
lub organizacja non-profit, których 

udziałowcy lub członkowie współpracują 

w zakresie wytwarzania, dystrybucji, 

magazynowania lub dostaw energii ze 

źródeł odnawialnych i która spełnia co 

najmniej cztery z następujących kryteriów: 

Or. en 

 

Poprawka  989 

Pavel Telička 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Promowanie społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej 

powinno być wyborem, który należy pozostawić w gestii państw członkowskim. Nie ma 

żadnych obiektywnych podstaw, aby proponować definicję tych społeczności na szczeblu UE. 

Ponadto artykuł jest właściwie niemożliwy do wdrożenia ani zweryfikowania w praktyce. Kto 

będzie w stanie sprawdzić, czy 4 z 5 wymienionych powyżej kryteriów są faktycznie 

spełnione? Co będzie w przypadku, gdy spełnianie tych kryteriów będzie się zmieniać z 

biegiem czasu, tzn. jakie byłyby wynikające z tego konsekwencje dla społeczności 

energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej? 

 

Poprawka  990 

Massimiliano Salini 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia wszystkie następujące 

kryteria: 
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Or. en 

 

Poprawka  991 

Flavio Zanonato 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia wszystkie następujące 

kryteria: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby zagwarantować jednolitość i spójność w celu zapewnienia równych 

warunków działania w całej UE. 

 

Poprawka  992 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

a) udziałowcy lub członkowie, 

których powinna być większa liczba, są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

Or. en 

 

Poprawka  994 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

a) udziałowcy lub członkowie, 

których powinna być większa liczba, są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

Or. en 

 

Poprawka  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

a) udziałowcy lub członkowie, 

których powinna być większa liczba, są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 
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dziedzinie energii odnawialnej; 

Or. en 

 

Poprawka  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, MŚP lub wszelkimi 

innymi podmiotami prawnymi 
działającymi w dziedzinie energii 

odnawialnej; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna być 

zdefiniowania możliwie najszerzej, aby wyposażyć te społeczności w elastyczne narzędzie 

służące do rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) nadrzędnym celem społeczności 

określonym w jej statucie założycielskim 

jest zapewnienie społeczności lokalnej 

korzyści środowiskowych, społecznych i 

gospodarczych, a nie generowanie zysków 

dla swoich członków; 

Or. en 
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Poprawka  998 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) co najmniej 51 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) co najmniej 51 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi; 

b) co najmniej 51 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi 

lub organami gminnymi; 

Or. en 

 

Poprawka  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) co najmniej 51 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi; 

b) co najmniej 51 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi 

lub organami publicznymi; 
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Or. en 

 

Poprawka  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) co najmniej 51 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi; 

b) co najmniej 10 % udziałowców lub 

członków posiadających prawa głosu w 

danej jednostce jest osobami fizycznymi; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna być 

zdefiniowania możliwie najszerzej, aby wyposażyć te społeczności w elastyczne narzędzie 

służące do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Osoby fizyczne nie zawsze będą kluczowymi 

partnerami. 

 

Poprawka  1002 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) co najmniej 51 % udziałów i praw 

uczestnictwa w jednostce jest własnością 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) co najmniej 51 % udziałów i praw 

uczestnictwa w jednostce jest własnością 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

c) co najmniej 51 % udziałów i praw 

uczestnictwa w jednostce jest własnością 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

organów lokalnych, przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

Or. en 

 

Poprawka  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) co najmniej 51 % udziałów i praw 

uczestnictwa w jednostce jest własnością 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

c) co najmniej 51 % udziałów i praw 

uczestnictwa w jednostce jest własnością 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

itd. bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna być 

zdefiniowania możliwie najszerzej, aby wyposażyć te społeczności w elastyczne narzędzie 

służące do rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
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Poprawka  1005 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki jest zarezerwowane dla 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1006 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki jest zarezerwowane dla 

członków lokalnych, tj. przedstawicieli 

lokalnych interesów publicznych lub 

prywatnych lokalnych interesów 

społeczno-gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki jest zarezerwowane dla członków 

lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych 

interesów publicznych lub prywatnych 

lokalnych interesów społeczno-

gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

d) co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki jest zarezerwowane dla członków 

lokalnych, tj. przedstawicieli organów 

lokalnych, przedstawicieli lokalnych 

interesów publicznych lub prywatnych 

lokalnych interesów społeczno-

gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

Or. en 

 

Poprawka  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki jest zarezerwowane dla członków 

lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych 

interesów publicznych lub prywatnych 

lokalnych interesów społeczno-

gospodarczych bądź obywateli 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

d) co najmniej 51 % miejsc w 

zarządzie lub organach zarządzających 

jednostki jest zarezerwowane dla członków 

lokalnych, tj. przedstawicieli lokalnych 

interesów publicznych lub prywatnych 

lokalnych interesów społeczno-

gospodarczych, obywateli itd. 

bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna być 

zdefiniowania możliwie najszerzej, aby wyposażyć te społeczności w elastyczne narzędzie 

służące do rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
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Poprawka  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) uczestnictwo jest otwarte dla 

wszystkich potencjalnie zainteresowanych 

udziałowców lokalnych, tzn. 

przedstawicieli lokalnych interesów 

publicznych i prywatnych lokalnych 

interesów społeczno-gospodarczych lub 

obywateli bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami, 

którzy kwalifikują się zgodnie z kryteriami 

określonymi w lit. a); 

Or. en 

Uzasadnienie 

retrewtws 

 

Poprawka  1010 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 18 MW mocy ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 18 MW mocy ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 20 MWe lub 50 MWt mocy 

ze źródeł odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Społeczność energetyczna działająca w zakresie energii odnawialnej powinna być 

zdefiniowania możliwie najszerzej, aby wyposażyć te społeczności w elastyczne narzędzie 

służące do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej w zależności od lokalizacji i uwarunkowań zewnętrznych mogą 

mieć różne zapotrzebowanie energetyczne. Jest szczególnie ważne, aby uwzględnić także 

kwestie związane z wytwarzaniem ciepła. 

 

Poprawka  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 18 MW mocy ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 40 MW mocy ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Limit mocy zainstalowanej średnio rocznie przez społeczność w ciągu poprzednich 5 lat 

wynoszący 18 MW niesie z sobą ryzyko ograniczenia potencjału takich „społeczności”, 

zwłaszcza że mowa jest o potencjale energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 
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transportu łącznie. Społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej w 

UE już posiadają moc ze źródeł odnawialnych na poziomie wyższym niż 18 MW. 

 

Poprawka  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 18 MW mocy ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

e) w ciągu poprzednich 5 lat 

społeczność zainstalowała średnio rocznie 

nie więcej niż 5 MW mocy ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz 

transportu. 

Or. en 

 

Poprawka  1014 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) uczestnictwo jest dobrowolne i 

otwarte dla wszystkich potencjalnie 

zainteresowanych udziałowców lokalnych, 

tzn. przedstawicieli lokalnych interesów 

publicznych i prywatnych lokalnych 

interesów społeczno-gospodarczych lub 

obywateli bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami, 

którzy kwalifikują się zgodnie z kryteriami 

określonymi w lit. a); 

Or. en 
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Poprawka  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) uczestnictwo jest otwarte dla 

wszystkich potencjalnie zainteresowanych 

udziałowców lokalnych, tzn. 

przedstawicieli lokalnych interesów 

publicznych i prywatnych lokalnych 

interesów społeczno-gospodarczych lub 

obywateli bezpośrednio zainteresowanych 

działalnością społeczności i jej skutkami, 

którzy kwalifikują się zgodnie z kryteriami 

określonymi w lit. a); 

Or. en 

 

Poprawka  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu i 

modyfikowaniu systemów wsparcia 

państwa członkowskie uwzględniają 

specyfikę społeczności energetycznych 

działających w zakresie energii 

odnawialnej. Państwa członkowskie 

opracowują i modyfikują systemy 

wsparcia w celu promowania społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej, a nie w celu ich 

dyskryminowania. Państwa członkowskie 

powinny zachęcać do współpracy 

transgranicznej między społecznościami 

energetycznymi działającymi w zakresie 

energii odnawialnej. 

Or. en 
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Poprawka  1017 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przy jednoczesnym 

zapewnieniu, że istnieją równe warunki 

działania dla wszystkich producentów 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Or. en 

 

Poprawka  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przy jednoczesnym 

zapewnieniu równych warunków 

działania dla wszystkich producentów 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii; 

Or. en 
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Poprawka  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przy jednoczesnym 

zapewnieniu równych warunków 

działania dla wszystkich producentów 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Systemy wsparcia powinny zapewniać równe warunki działania dla podmiotów rynkowych 

niezależnie od ich wielkości, struktury właścicielskiej czy formy prawnej. Należy znaleźć inne 

opcje mające służyć ograniczeniu ryzyka dla społeczności energetycznych działających w 

zakresie energii odnawialnej, na przykład specjalną formę ubezpieczenia. 

 

Poprawka  1020 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przy jednoczesnym 

zapewnieniu równych warunków 

działania dla wszystkich producentów 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Systemy wsparcia powinny zapewniać równe warunki działania dla podmiotów rynkowych 

niezależnie od ich wielkości, struktury właścicielskiej czy formy prawnej. Należy znaleźć inne 

opcje mające służyć ograniczeniu ryzyka dla społeczności energetycznych działających w 

zakresie energii odnawialnej, na przykład specjalną formę ubezpieczenia. 

 

Poprawka  1021 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przy jednoczesnym 

zapewnieniu równych warunków 

działania dla wszystkich producentów 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Or. en 

 

Poprawka  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przy jednoczesnym 

zapewnieniu równych warunków 
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działania dla wszystkich producentów 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Or. en 

 

Poprawka  1023 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

Or. en 

 

Poprawka  1024 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę istniejących 

przeszkód i potencjału rozwoju na swoich 

terytoriach społeczności energetycznych 

działających w zakresie energii 

odnawialnej, aby stworzyć ramy 

umożliwiające propagowanie i ułatwianie 

uczestnictwa społeczności energetycznych 

działających w zakresie energii 

odnawialnej w wytwarzaniu, zużyciu, 

magazynowaniu i sprzedaży energii ze 

źródeł odnawialnych. 
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 Ramy te obejmują: 

 a) obiektywne i szczególne środki mające 

pomóc organom lokalnym i regionalnym 

w umożliwieniu rozwoju społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej oraz w bezpośrednim 

uczestnictwie; 

 b) szczególne środki, w tym wsparcie 

inwestycyjne, w celu zachęcenia 

gospodarstw domowych o niskich 

dochodach, zagrożonych ubóstwem 

energetycznym, w tym najemców do 

udziału w społecznościach energetycznych 

działających w zakresie energii 

odnawialnej; 

 c) narzędzia ułatwiające dostęp do 

finansowania i informacji; 

 d) wsparcie regulacyjne i wsparcie na 

rzecz budowania potencjału dla organów 

lokalnych i regionalnych w zakresie 

tworzenia lokalnych przedsiębiorstw 

biorących czynnych udział w 

wytwarzaniu, zużyciu, magazynowaniu i 

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych; 

 e) usunięcie wszystkich barier 

regulacyjnych i administracyjnych 

utrudniających funkcjonowanie 

społeczności energetycznych działających 

w zakresie energii odnawialnej. 

 Ta ocena i ramy ułatwiające stanowią 

element zintegrowanych krajowych 

planów w dziedzinie energii i klimatu 

zgodnie z rozporządzeniem [w sprawie 

zasad zarządzania unią energetyczną]. 

Or. en 

 

Poprawka  1025 

Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie ustanawiają 

zasady dotyczące społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej, które zapewnią, że: 

 a) społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej nie mogą 

wykluczać żadnego pojedynczego 

konsumenta, który z geograficznego 

punktu widzenia w sposób naturalny 

uznawany jest za należącego do 

społeczności energetycznej działającej w 

zakresie energii odnawialnej. 

 b) społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej ustanawiają 

zasady gwarantujące równe i 

niedyskryminacyjne traktowanie 

wszystkich konsumentów uczestniczących 

w społeczności energetycznej działającej w 

zakresie energii odnawialnej. 

 c) społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej ustanawiają 

sprawiedliwe zasady dla konsumentów, 

którzy chwilowo lub przez dłużej trwające 

okresy nie są w stanie opłacić rachunków 

– równolegle z ochroną odbiorców 

podłączonych indywidualnie do sieci 

dystrybucyjnej. 

 d) zagwarantowanie, że ustanowienie 

społeczności energetycznych działających 

w zakresie energii odnawialnej nie może 

prowadzić do zniekształceń w ogólnym 

systemie energetycznym i nie będzie się 

wiązać z wyższymi kosztami energii dla 

tych konsumentów, którzy nie wytwarzają 

samodzielnie energii lub sami nie 

uczestniczą w społecznościach 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Należy koniecznie podjąć wysiłki na rzecz zapewnienia, że konsumenci należący do słabszych 

grup społecznych nie będą traktowani w społecznościach energetycznych niesprawiedliwie, 

nie będzie się ich zostawiać samym sobie ani do czegokolwiek zmuszać. 

 

Poprawka  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie ustalają 

określony na szczeblu krajowym wiążący 

cel na rok 2030 dotyczący udziału energii 

ze źródeł odnawialnych wytwarzanej przez 

społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej. Przed 

ustaleniem takiego celu państwa 

członkowskie przeprowadzają konsultacje 

publiczne z udziałem, między innymi, 

miast, organizacji konsumenckich i 

społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten 

powinien stanowić element sporządzonych 

przez państwa członkowskie krajowych 

planów w dziedzinie klimatu i energii 

zgodnie z rozporządzeniem [w sprawie 

zarządzania zaproponowanym w 

komunikacie (COM(2016)759)]. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Prosumenci energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie 

energii odnawialnej są nie tylko kluczową siłą napędową umożliwiającą szybkie zmierzanie w 

kierunku społeczeństwa w pełni opartego na zrównoważonych i odnawialnych źródłach 

energii, ale przynoszą one również ogromne korzyści społeczno-gospodarcze na szczeblu 

lokalnym. Określanie specjalnych celów na podstawie potencjału krajowego pomogłoby 

państwom członkowskim w osiągnięciu ogólnego celu dotyczącego energii ze źródeł 

odnawialnych, zwiększeniu bogactwa i dobrobytu na szczeblu lokalnym, a tym samym 

szczeblu krajowym, a ostatecznie w budowaniu konsensusu wokół środków zmierzających do 

łagodzenia skutków zmiany klimatu. 
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Poprawka  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Państwa członkowskie zapewniają, 

że kryteria dotyczące społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej są opracowywane i 

stosowane w sposób gwarantujący, że 

społeczności te nie są faktycznie 

kontrolowane przez tradycyjne 

przedsiębiorstwa energetyczne, w tym 

przez prywatnych deweloperów 

komercyjnych i większe spółki 

energetyczne. W szczególności państwa 

członkowskie, za pośrednictwem swoich 

krajowych organów regulacyjnych, 

monitorują stosowanie kryteriów 

dotyczących społeczności energetycznych 

działających w zakresie energii 

odnawialnej oraz ich traktowanie w 

ramach wdrażania systemów wsparcia na 

rzecz energii ze źródeł odnawialnych, w 

celu zapewnienia przejrzystości, 

niedyskryminacji i ochrony konsumentów, 

a także w celu przeciwdziałania 

nadużyciom lub szkodliwym skutkom dla 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c. Państwa członkowskie zapewniają, 

że w przypadku wszystkich nowych 

elektrowni wykorzystujących odnawialne 

źródła energii i w przypadku rozbudowy 
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źródła energii istniejących elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii organy lokalne i regionalne, a 

także osoby fizyczne i prawne będące 

bezpośrednio zainteresowane elektrownią 

wykorzystującą odnawialne źródła energii 

i wywieranymi przez nią skutkami mają 

możliwość uczestniczenia w takim 

projekcie w ramach społeczności 

energetycznej działającej w zakresie 

energii odnawialnej. 

Or. en 

 

Poprawka  1029 

Werner Langen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

[...] skreśla się 

Or. de 

Uzasadnienie 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Poprawka  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 23 skreśla się 

Zwiększanie roli energii ze źródeł 

odnawialnych w instalacjach grzewczych i 

chłodniczych 

 

1. W celu ułatwienia 

upowszechnienia energii ze źródeł 

odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i 

chłodniczym każde państwo członkowskie 

dąży do podnoszenia o co najmniej 1 

punkt procentowy (pp) rocznie udziału 

dostaw energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

 

2. Państwa członkowskie mogą 

opracować i ogłosić, na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, wykaz środków i podmiotów 

wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, 

które przyczynią się do wzrostu, o którym 

mowa w ust. 1. 

 

3. Wzrost, o którym mowa w ust. 1, 

można osiągnąć, stosując jeden lub więcej 

następujących wariantów: 

 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych 

procesach grzewczych i chłodniczych; 

 

c) pośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych objęte 

zbywalnymi certyfikatami 

potwierdzającymi przestrzeganie 

zobowiązania poprzez wspieranie 

pośrednich środków ograniczających 

przez inny podmiot gospodarczy, taki jak 
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niezależny instalator technologii 

odnawialnych lub przedsiębiorstwo usług 

energetycznych (ESCO) świadczące usługi 

w zakresie instalacji wykorzystujących 

energie odnawialne. 

4. Państwa członkowskie mogą 

korzystać z utrwalonych struktur w 

ramach krajowych systemów 

zobowiązujących do efektywności 

energetycznej, o których mowa w art. 7 

dyrektywy 2012/27/UE, w celu wdrażania 

i monitorowania środków, o których 

mowa w ust. 2. 

 

5. Podmioty wyznaczone na 

podstawie ust. 2 wnoszą wymierny i 

możliwy do zweryfikowania wkład i 

składają co roku, począwszy od dnia 30 

czerwca 2021 r., organowi wyznaczonemu 

przez państwo członkowskie sprawozdania 

dotyczące: 

 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia; 

 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii dostarczonej do 

celów ogrzewania i chłodzenia; oraz 

 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

weryfikację sprawozdań, o których mowa 

w ust. 5, przez wyznaczony właściwy 

organ. 

 

Or. en 

 

Poprawka  1031 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym państwa 

członkowskie nakładają na dostawców 

ciepła i chłodu wymóg, przy jednoczesnym 

stosowaniu zasady stawiania efektywności 

energetycznej na pierwszym miejscu oraz 

stosowaniu środków z zakresu 

oszczędności energii, podnoszenia o co 

najmniej 2 punkty procentowe (pp) rocznie 

udziału dostaw energii odnawialnej do 

technologii grzewczych i chłodniczych. Te 

2 punkty procentowe oblicza się jako 

średnią z poprzednich trzech lat. Podczas 

opracowywania polityk wspierających 

dostawców paliw w wywiązywaniu się z 

ciążących na nich obowiązków państwa 

członkowskie priorytetowo traktują 

najlepsze dostępne technologie, takie jak 

te wykorzystujące energię słoneczną, 

geotermalną, wysokosprawne pompy 

ciepła lub energię elektryczną z 

odnawialnych źródeł energii. Zachęcają 

one do wykorzystywania biomasy w 

procesach, w ramach których inne 

technologie z zakresu energii odnawialnej 

mają trudności z zapewnieniem 

równoważnej wydajności, zwłaszcza w 

przypadku ciepła technologicznego. 

Or. en 

 

Poprawka  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie powinno dążyć do 
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podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

podnoszenia udziału dostaw energii 

odnawialnej do instalacji grzewczych i 

chłodniczych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych dostarczanej do instalacji ciepłowniczych i 

chłodniczych jest krokiem w dobrym kierunku, niemniej jednak każde państwo członkowskie 

powinno samodzielnie decydować o własnym koszyku energetycznym (nie tylko w odniesieniu 

do technologii odnawialnych, ale także w odniesieniu do sposobu podziału celów sektorowych 

– ogrzewanie, energia elektryczna, transport). 

 

Poprawka  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia udziału dostaw energii 

odnawialnej do instalacji grzewczych i 

chłodniczych, wyrażonego jako krajowy 

udział w zużyciu energii końcowej i 

obliczonego według metodyki opisanej w 

art. 7. Spodziewany wskaźnik wzrostu 

określany jest przez państwa członkowskie 

odpowiednio w stosunku do ich wkładu na 

rzecz ogólnego celu na rok 2030 zgodnie z 

art. 3 niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 

those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Poprawka  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia udziału dostaw energii 

odnawialnej do instalacji grzewczych i 

chłodniczych, wyrażonego jako krajowy 

udział w zużyciu energii końcowej i 

obliczonego według metodyki opisanej w 

art. 7. Państwa członkowskie określają 

spodziewany wskaźnik wzrostu jako część 

ich odpowiedniego wkładu na rzecz 

ogólnego celu na rok 2030 zgodnie z art. 

3. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obecny udział energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach ciepłowniczych i chłodniczych 

znacząco się różni w poszczególnych państwach członkowskich ze względu na cały szereg 

różnych uwarunkowań, takich jak odmienne punkty wyjścia i różne potencjały. Określenie, że 

wszystkie państwa członkowskie muszą dążyć do zwiększenia udziału w dokładnie takim 

samym tempie nie wydaje się rozwiązaniem proporcjonalnym ani opłacalnym. Odpowiedni 

wskaźnik wzrostu powinien być określany przez każde państwo członkowskie jako element 

strategii na rzecz osiągnięcia celu na rok 2030. 
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Poprawka  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej, w tym ciepła/chłodu 

odpadowego, do instalacji grzewczych i 

chłodniczych, wyrażonego jako krajowy 

udział w zużyciu energii końcowej i 

obliczonego według metodyki opisanej w 

art. 7, dopóki udział energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym ciepła/chłodu 

odpadowego, nie osiągnie poziomu 100 %. 

Or. en 

 

Poprawka  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych lub ciepła i 

chłodu odpadowego w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej lub ciepła i chłodu 

odpadowego do instalacji grzewczych i 

chłodniczych, wyrażonego jako krajowy 

udział w zużyciu energii końcowej i 

obliczonego według metodyki opisanej w 
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art. 7. 

Or. en 

 

Poprawka  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych lub 

odpadowego ciepła bądź chłodu w 

sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

każde państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej lub odpadowego 

ciepła bądź chłodu do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

Or. en 

 

Poprawka  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych lub 

odpadowego ciepła bądź chłodu w 

sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

każde państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej lub odpadowego 

ciepła bądź chłodu do instalacji 
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końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

Or. en 

 

Poprawka  1039 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych lub 

odpadowego ciepła bądź chłodu w 

sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

każde państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 2 punkty 

procentowe (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej lub odpadowego 

ciepła bądź chłodu do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podczas zwiększania udziału energii odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

należy wziąć pod uwagę fundamentalnie odmienną sytuację w różnych państwach 

członkowskich w zakresie warunków geograficzno-klimatycznych i innych specyficznych 

uwarunkowań krajowych, a także prawo państw członkowskich do decydowania o wyborze 

rodzaju źródeł energii odnawialnej i własnym koszyku energetycznym. Ciepło odpadowe 

powinno być traktowane w podobny sposób jak energia odnawialna i powinno ono umożliwić 

państwom członkowskim osiągniecie celu dotyczącego dostarczania energii odnawialnej do 

instalacji ciepłowniczych przez wykorzystanie w większym stopniu w ich systemach ciepła 

odpadowego. 
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Poprawka  1040 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie powinno wdrażać 

zachęty do podnoszenia udziału energii 

odnawialnej, w tym odpadowego ciepła lub 

chłodu, przy uwzględnieniu wykonalności 

technicznej i ekonomicznej, a także 

środków z zakresu badań i rozwoju. 

Or. en 

 

Poprawka  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 2 punkty 

procentowe (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

Or. en 
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Poprawka  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych o 

zastosowaniu termicznym (ciepło i 

chłodzenie) w sektorze przemysłu każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

Or. es 

Uzasadnienie 

Konieczne jest pobudzanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

przemysłu, w którym pomimo ich wysokiego potencjału muszą one konkurować z innymi 

paliwami mającymi znaczny udział w zmianie klimatu, takimi jak gaz ziemny czy LPG, 

wielokrotnie nadmiernie wspieranymi w wymiarze wykraczającym poza ich rolę paliw 

przejściowych. 

 

Poprawka  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie opracowuje ramy 

zachęcające do podnoszenia udziału 
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procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

dostaw energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

Or. en 

 

Poprawka  1044 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych., wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia udziału dostaw energii 

odnawialnej do instalacji grzewczych i 

chłodniczych przez wdrożenie zachęt 

uwzględniających wykonalność 

techniczną i ekonomiczną, a także różny 

poziom wykorzystywanych już przez 

państwa członkowskie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przeciwieństwie do energii elektrycznej i gazu, ciepło nie może być dostarczane do 

regionów znajdujących się dalej niż wyznaczone obszary. W związku z tym udział energii ze 

źródeł odnawialnych jest w wysokiej mierze zależny od potencjału technicznego i 

ekonomicznego. 

 

Poprawka  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Jeżeli udział energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym ciepła/chłodu 

odpadowego, dostarczanej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych wynosi poniżej 

60 %, państwo członkowskie co roku 

zwiększa ten udział o co najmniej jeden 

punkt procentowy (pp). 

Or. en 

 

Poprawka  1046 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Podczas obliczania udziału dostaw 

energii ze źródeł odnawialnych do 

instalacji grzewczych i chłodniczych do 

celów ust. 1 państwa członkowskie 

wliczają ciepło i chłód odpadowe, stosując 

mnożnik 0,5. 

Or. en 

 

Poprawka  1047 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. W drodze odstępstwa od ust. 1 

państwa członkowskie, w których udział 

odnawialnych źródeł energii w sektorze 

grzewczym i chłodniczym przewyższa 

50 %, mogą ograniczyć ten obowiązek do 
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1 % w przypadku dostawców ciepła i 

chłodu. 

Or. en 

 

Poprawka  1048 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą 

opracować i ogłosić, na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, wykaz środków i podmiotów 

wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, 

które przyczynią się do wzrostu, o którym 

mowa w ust. 1. 

2. Państwa członkowskie mogą 

opracować i ogłosić, na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, wykaz środków, które 

przyczynią się do wzrostu. 

Or. en 

 

Poprawka  1049 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą 

opracować i ogłosić, na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, wykaz środków i podmiotów 

wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, 

które przyczynią się do wzrostu, o którym 

mowa w ust. 1. 

2. Państwa członkowskie mogą 

opracować i ogłosić, na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, wykaz środków, takich jak 

dostawcy paliw, które przyczynią się do 

wzrostu, o którym mowa w ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  1050 

Claude Turmes 
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w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą 

opracować i ogłosić, na podstawie 

obiektywnych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów, wykaz środków i podmiotów 

wykonawczych, takich jak dostawcy 

paliw, które przyczynią się do wzrostu, o 

którym mowa w ust. 1. 

2. Państwa członkowskie opracowują 

i ogłaszają, na podstawie obiektywnych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów, wykaz 

środków i podmiotów wykonawczych, 

które dokonają zwiększenia udziału, o 

którym mowa w ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  1051 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wzrost, o którym mowa w ust. 1, 

można osiągnąć, stosując jeden lub więcej 

następujących wariantów: 

skreśla się 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych 

procesach grzewczych i chłodniczych; 

 

c) pośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych objęte 

zbywalnymi certyfikatami 

potwierdzającymi przestrzeganie 

zobowiązania poprzez wspieranie 

pośrednich środków ograniczających 

przez inny podmiot gospodarczy, taki jak 
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niezależny instalator technologii 

odnawialnych lub przedsiębiorstwo usług 

energetycznych (ESCO) świadczące usługi 

w zakresie instalacji wykorzystujących 

energie odnawialne. 

Or. en 

 

Poprawka  1052 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wzrost, o którym mowa w ust. 1, 

można osiągnąć, stosując jeden lub więcej 

następujących wariantów: 

skreśla się 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych 

procesach grzewczych i chłodniczych; 

 

c) pośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych objęte 

zbywalnymi certyfikatami 

potwierdzającymi przestrzeganie 

zobowiązania poprzez wspieranie 

pośrednich środków ograniczających 

przez inny podmiot gospodarczy, taki jak 

niezależny instalator technologii 

odnawialnych lub przedsiębiorstwo usług 

energetycznych (ESCO) świadczące usługi 

w zakresie instalacji wykorzystujących 

energie odnawialne. 

 

Or. en 
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Uzasadnienie 

W przeciwieństwie do energii elektrycznej i gazu, ciepło nie może być dostarczane do 

regionów znajdujących się dalej niż wyznaczone obszary. W związku z tym udział energii ze 

źródeł odnawialnych jest w wysokiej mierze zależny od potencjału technicznego i 

ekonomicznego. 

 

Poprawka  1053 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wzrost, o którym mowa w ust. 1, 

można osiągnąć, stosując jeden lub więcej 

następujących wariantów: 

3. Wzrost, o którym mowa w ust. 1, 

można osiągnąć, między innymi stosując 

jeden lub więcej następujących wariantów: 

Or. en 

 

Poprawka  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia, w tym przez 

efektywne systemy lokalnego ogrzewania 

określone w dyrektywie 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Poprawka  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej lub ciepła i chłodu 

odpadowego do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej lub odpadowego ciepła bądź 

chłodu do energii i paliw energetycznych 

dostarczanych na potrzeby ogrzewania i 

chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej lub odpadowego ciepła bądź 

chłodu do energii i paliw energetycznych 

dostarczanych na potrzeby ogrzewania i 

chłodzenia; 

Or. en 
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Poprawka  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej lub ciepła i chłodu 

odpadowego do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1059 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej lub odpadowego ciepła bądź 

chłodu  do energii i paliw energetycznych 

dostarczanych na potrzeby ogrzewania i 

chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1060 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej do energii i paliw 

a) fizyczne wprowadzanie energii 

odnawialnej lub odpadowego ciepła bądź 
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energetycznych dostarczanych na potrzeby 

ogrzewania i chłodzenia; 

chłodu do energii i paliw energetycznych 

dostarczanych na potrzeby ogrzewania i 

chłodzenia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podczas zwiększania udziału energii odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

należy wziąć pod uwagę fundamentalnie odmienną sytuację w różnych państwach 

członkowskich w zakresie warunków geograficzno-klimatycznych i innych specyficznych 

uwarunkowań krajowych, a także prawo państw członkowskich do decydowania o wyborze 

rodzaju źródeł energii odnawialnej i własnym koszyku energetycznym. Ciepło odpadowe 

powinno być traktowane w podobny sposób jak energia odnawialna i powinno ono umożliwić 

państwom członkowskim osiągniecie celu dotyczącego dostarczania energii odnawialnej do 

instalacji ciepłowniczych przez wykorzystanie w większym stopniu w ich systemach ciepła 

odpadowego. 

 

Poprawka  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych lub ciepła i chłodu 

odpadowego w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych lub ciepła bądź chłodu 

odpadowego w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych lub ciepła bądź chłodu 

odpadowego w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  1064 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 
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ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych oraz ciepła bądź chłodu 

odpadowego w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

Or. en 

 

Poprawka  1065 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

b) bezpośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych, takie jak 

instalacja wysokosprawnych systemów 

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub 

wykorzystywanie energii ze źródeł 

odnawialnych lub ciepła bądź chłodu 

odpadowego w przemysłowych procesach 

grzewczych i chłodniczych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podczas zwiększania udziału energii odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

należy wziąć pod uwagę fundamentalnie odmienną sytuację w różnych państwach 

członkowskich w zakresie warunków geograficzno-klimatycznych i innych specyficznych 

uwarunkowań krajowych, a także prawo państw członkowskich do decydowania o wyborze 

rodzaju źródeł energii odnawialnej i własnym koszyku energetycznym. Ciepło odpadowe 

powinno być traktowane w podobny sposób jak energia odnawialna i powinno ono umożliwić 

państwom członkowskim osiągniecie celu dotyczącego dostarczania energii odnawialnej do 

instalacji ciepłowniczych przez wykorzystanie w większym stopniu w ich systemach ciepła 

odpadowego. 

 

Poprawka  1066 

Jeppe Kofod 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) pośrednie środki ograniczające 

zużycie paliw kopalnych objęte 

zbywalnymi certyfikatami 

potwierdzającymi przestrzeganie 

zobowiązania poprzez wspieranie 

pośrednich środków ograniczających 

przez inny podmiot gospodarczy, taki jak 

niezależny instalator technologii 

odnawialnych lub przedsiębiorstwo usług 

energetycznych (ESCO) świadczące usługi 

w zakresie instalacji wykorzystujących 

energie odnawialne. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Gwarancje pochodzenia nie mają obecnie praktycznie żadnej wartości na rynku, a istnieje 

ryzyko, że będą wykorzystywane jako luka umożliwiająca niepodejmowanie działań 

zmierzających do przejścia na odnawialne źródła energii w sektorze ciepłowniczym i 

chłodniczym. 

 

Poprawka  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) systemy finansowania i 

instrumenty lub zachęty ekonomiczne lub 

finansowe przyczyniające się do instalacji 

urządzeń chłodniczych i grzewczych 

wykorzystujących energię ze źródeł 

odnawialnych i do rozwoju sieci 

energetycznych dostarczających energię 

odnawialną do ogrzewania i chłodzenia w 

budynkach i przemyśle. 

Or. es 
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Uzasadnienie 

Należy uwzględnić również wsparcie ekonomiczne, a nie tylko finansowe. 

Poprawka  1068 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) inne środki z zakresu polityki o 

skutku równoważnym, takie jak na 

przykład krajowe środki natury 

podatkowej, zachęty finansowe, 

planowanie zagospodarowania 

przestrzennego lub dobrowolnie 

zawierane umowy z przemysłem lub 

organami lokalnymi. 

Or. en 

 

Poprawka  1069 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) inne środki z zakresu polityki o 

skutku równoważnym w celu osiągnięcia 

wzrostu określonego w ust. 1, takie jak 

krajowe środki natury podatkowej lub 

inne zachęty finansowe; 

Or. en 

 

Poprawka  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 3 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) inne środki z zakresu polityki o 

skutku równoważnym w celu osiągnięcia 

wzrostu określonego w ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  1071 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie mogą 

korzystać z utrwalonych struktur w 

ramach krajowych systemów 

zobowiązujących do efektywności 

energetycznej, o których mowa w art. 7 

dyrektywy 2012/27/UE, w celu wdrażania 

i monitorowania środków, o których 

mowa w ust. 2. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1072 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie mogą 

korzystać z utrwalonych struktur w 

ramach krajowych systemów 

zobowiązujących do efektywności 

energetycznej, o których mowa w art. 7 

dyrektywy 2012/27/UE, w celu wdrażania 

skreśla się 
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i monitorowania środków, o których 

mowa w ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  1073 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie mogą 

korzystać z utrwalonych struktur w 

ramach krajowych systemów 

zobowiązujących do efektywności 

energetycznej, o których mowa w art. 7 

dyrektywy 2012/27/UE, w celu wdrażania 

i monitorowania środków, o których 

mowa w ust. 2. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1074 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Podmioty wyznaczone na 

podstawie ust. 2 wnoszą wymierny i 

możliwy do zweryfikowania wkład i 

składają co roku, począwszy od dnia 30 

czerwca 2021 r., organowi wyznaczonemu 

przez państwo członkowskie sprawozdania 

dotyczące: 

skreśla się 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia; 

 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 
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ogrzewania i chłodzenia; 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii dostarczonej do 

celów ogrzewania i chłodzenia; oraz 

 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

 

Or. en 

 

Poprawka  1075 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Podmioty wyznaczone na 

podstawie ust. 2 wnoszą wymierny i 

możliwy do zweryfikowania wkład i 

składają co roku, począwszy od dnia 30 

czerwca 2021 r., organowi wyznaczonemu 

przez państwo członkowskie sprawozdania 

dotyczące: 

skreśla się 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia; 

 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii dostarczonej do 

celów ogrzewania i chłodzenia; oraz 

 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

W przeciwieństwie do energii elektrycznej i gazu, ciepło nie może być dostarczane do 

regionów znajdujących się dalej niż wyznaczone obszary. W związku z tym udział energii ze 

źródeł odnawialnych jest w wysokiej mierze zależny od potencjału technicznego i 
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ekonomicznego. 

 

Poprawka  1076 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia; 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia w rozbiciu na rodzaje 

odnawialnego źródła energii; 

Or. en 

 

Poprawka  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia; 

a) całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia w rozbiciu na rodzaje 

odnawialnego źródła energii; 

Or. en 

 

Poprawka  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 
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ogrzewania i chłodzenia; ogrzewania i chłodzenia w rozbiciu na 

rodzaje odnawialnego źródła energii; 

Or. en 

 

Poprawka  1079 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia w rozbiciu na 

rodzaje odnawialnego źródła energii; 

Or. en 

 

Poprawka  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej lub ciepła i chłodu 

odpadowego dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej lub ciepła bądź chłodu 

odpadowego dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1082 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej lub ciepła bądź chłodu 

odpadowego dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1083 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) całkowitej ilości ciepła lub chłodu 

odpadowego dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

Or. en 

 

Poprawka  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii dostarczonej do 

celów ogrzewania i chłodzenia; oraz 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii lub ciepła bądź 

chłodu odpadowego dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; oraz 

Or. en 

 

Poprawka  1085 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii dostarczonej do 

celów ogrzewania i chłodzenia; oraz 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii lub ciepła bądź 

chłodu odpadowego dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; oraz 

Or. en 

 

Poprawka  1086 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) udziału ciepła lub chłodu 

odpadowego w całkowitej ilości energii 

dostarczonej do celów ogrzewania i 

chłodzenia; 

Or. en 
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Poprawka  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii lub rodzaju źródła ciepła i chłodu 

odpadowego. 

Or. en 

 

Poprawka  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii lub rodzaju źródła ciepła bądź 

chłodu odpadowego. 

Or. en 

 

Poprawka  1089 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii oraz ciepła bądź chłodu 

odpadowego. 

Or. en 
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Poprawka  1090 

Miroslav Poche 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii lub rodzaju źródła ciepła bądź 

chłodu odpadowego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podczas zwiększania udziału energii odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym 

należy wziąć pod uwagę fundamentalnie odmienną sytuację w różnych państwach 

członkowskich w zakresie warunków geograficzno-klimatycznych i innych specyficznych 

uwarunkowań krajowych, a także prawo państw członkowskich do decydowania o wyborze 

rodzaju źródeł energii odnawialnej i własnym koszyku energetycznym. Ciepło odpadowe 

powinno być traktowane w podobny sposób jak energia odnawialna i powinno ono umożliwić 

państwom członkowskim osiągniecie celu dotyczącego dostarczania energii odnawialnej do 

instalacji ciepłowniczych przez wykorzystanie w większym stopniu w ich systemach ciepła 

odpadowego. 

 

Poprawka  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) inne środki z zakresu polityki o 

skutku równoważnym w celu osiągnięcia 

wzrostu określonego w ust. 1. 

Or. en 

 

Poprawka  1092 

Barbara Kappel 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

weryfikację sprawozdań, o których mowa 

w ust. 5, przez wyznaczony właściwy 

organ. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1093 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

weryfikację sprawozdań, o których mowa 

w ust. 5, przez wyznaczony właściwy 

organ. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6a. Państwa członkowskie wspierają 

opracowywanie działań i programów 

zmierzających do rozwiązania problemu 

ubóstwa energetycznego w tym sektorze. 

Środki wspierające w tym zakresie 

otrzymują odpowiednie finansowanie z 

funduszy państw członkowskim i funduszy 

UE w celu zagwarantowania dostępu do 

energii stanowiącego podstawowe prawo 
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społeczne. 

Or. en 

 

Poprawka  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 6b. Państwa członkowskie stosują 

opłacalne rozwiązania grzewcze i 

chłodnicze wykorzystujące odnawialne 

źródła energii w nowych budynkach 

publicznych i podczas renowacji starych 

budynków publicznych. Priorytetowo 

traktuje się te budynki publiczne, z 

których korzystają słabsze grupy 

społeczne, a do takich budynków zalicza 

się szkoły, szpitale, domy spokojnej 

starości itp. 

Or. en 

 

Poprawka  1096 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Państwa członkowskie wspierają 

renowację istniejących i rozwój nowych 

wysokosprawnych sieci lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia zasilanych 

wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych 

oraz ciepłem lub chłodem odpadowym, po 

przeprowadzeniu pozytywnej analizy 

kosztów i korzyści ekonomiczno-

środowiskowych we współpracy z 
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zainteresowanymi organami lokalnymi. 

Or. en 

 

Poprawka  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -1. Państwa członkowskie dążą do 

podnoszenia udziału energii odnawialnej 

lub ciepła i chłodu odpadowego w 

istniejących systemach grzewczych i 

chłodniczych, przy czym produkcja, w 

miarę możliwości, powinna odbywać się z 

wykorzystaniem wysokosprawnych 

układów kogeneracji. 

Or. en 

 

Poprawka  1098 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i 

udziału energii odnawialnej w ich 

systemach. Takie informacje muszą być 

zgodne z normami stosowanymi na 

podstawie dyrektywy 2010/31/UE. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Aby unikać zbędnego powielania, niniejszy ustęp powinien zostać skreślony. Obowiązek 

podawania informacji na temat koszyka paliw w systemach lokalnego ogrzewania jest już 

określony w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej. 

 

Poprawka  1099 

Hans-Olaf Henkel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

odbiorcom końcowym informacje na temat 

efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej oraz ciepła lub chłodu 

odpadowego w ich systemach. Takie 

informacje muszą być podawane co roku i 

być zgodne z normami stosowanymi na 

podstawie dyrektywy 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1100 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być podawane co 

roku lub na żądanie zgodnie z normami 

stosowanymi na podstawie dyrektywy 
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2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach, na 

przykład stosując oznakowanie 

ekologiczne. Takie informacje muszą być 

zgodne z normami stosowanymi na 

podstawie dyrektywy 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być podawane co 

roku zgodnie z normami stosowanymi na 

podstawie dyrektywy 2010/31/UE. 
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Or. en 

 

Poprawka  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej lub ciepła i chłodu 

odpadowego w ich systemach. Takie 

informacje muszą być zgodne z normami 

stosowanymi na podstawie dyrektywy 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

kontrahentom informacje na temat 

efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Nie można wymagać od dostawców ciepła, żeby podawali informacje konsumentom, z którymi 

nie łączy ich żadna umowa. 

 

Poprawka  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali swoim 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1106 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

konsumentom końcowym informacje na 

temat efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

1. Państwa członkowskie wymagają 

aby operatorzy systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia podawali 

odbiorcom informacje na temat 

efektywności energetycznej i udziału 

energii odnawialnej w ich systemach. 

Takie informacje muszą być zgodne z 

normami stosowanymi na podstawie 

dyrektywy 2010/31/UE. 

Or. en 
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Poprawka  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. Modernizacja 

nieefektywnych systemów ciepłowniczych 

i chłodniczych, w tym przełączenie 

systemów lokalnego ogrzewania i 

chłodzenia wykorzystujących paliwa 

kopalne na odnawialne źródła energia lub 

źródła energii pochodzenia odpadowego, 

powinna być dalej promowana z 

wykorzystaniem odpowiednich środków. 

Or. en 

 

Poprawka  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 
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chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. Odłączenie się może zostać 

objęte dopłatą mającą na celu pokrycie 

niezamortyzowanej części inwestycji 

przeprowadzonych w celu podłączenia 

danego klienta oraz innych inwestycji lub 

niezamortyzowanych kosztów odłączenia. 

Or. fr 

Poprawka  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające 

odbiorcom, pięć lat od wejścia w życie 

dyrektywy, tych systemów lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia, które nie są 

„efektywnymi systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, rozwiązanie 

umów zawartych przez nich z operatorem 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia i odłączenie się od systemu w 

celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii lub 

do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

 

Poprawka  1110 

Pavel Telička 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, rozwiązanie 

umowy z dostawcą lokalnego ogrzewania 

lub chłodzenia, a następnie ewentualne 
odłączenie się od systemu w celu 

samodzielnego wytwarzania ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii lub 

do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

 

Poprawka  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” lub nie staną się nimi w 

ciągu następnych 5 lat zgodnie z ich 

planami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 

2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, 

odłączenie się od systemu w celu 

samodzielnego wytwarzania ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii lub 

do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie właścicielom nieefektywnych systemów ciepłowniczych 

i chłodniczych, którzy rozpoczęli długoterminowe inwestycje mające na celu stworzenie 

efektywnego systemu, okresu przejściowego na przeprowadzenie tej inwestycji. Niezależne 

organy powinny być uprawnione do sprawdzenia, czy wyżej wspomniane plany inwestycyjne 

umożliwiają osiągnięcie w kolejnych latach statusu efektywnego systemu ciepłowniczego i 

chłodniczego. 

 

Poprawka  1112 

Flavio Zanonato 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia odłączenie się od systemu w 

celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii lub 

do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze specyfikę sektora ciepłowniczego i chłodniczego, należy zagwarantować 

neutralność technologiczną. W związku z tym uczestnicy rynku powinni mieć możliwość 

odłączenia się i zmiany, wybierając spośród różnych technologii. 

 

Poprawka  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do 

zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego korzystania 

z ciepła lub chłodu dostarczonego przez 

urządzenia wykorzystujące odnawialne 

źródła energii lub przez efektywne 

urządzenia grzewcze lub chłodnicze, lub 
do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

 

Poprawka  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii. 

Or. en 
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Poprawka  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, rozwiązanie 

umów zawartych z dostawcą lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia w celu 

samodzielnego wytwarzania ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii lub 

do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

 

Poprawka  1116 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od 

systemu w celu samodzielnego 

wytwarzania ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany 

2. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki umożliwiające odbiorcom 

tych systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, które nie są „efektywnymi 

systemami ciepłowniczymi i 

chłodniczymi” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE, rozwiązanie 

umów zawartych z operatorami lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia w celu 

samodzielnego wytwarzania ciepła lub 
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dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, 

który ma dostęp do systemu, o którym 

mowa w ust. 4. 

chłodu z odnawialnych źródeł energii lub 

do zmiany dostawcy energii cieplnej lub 

chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o 

którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

 

Poprawka  1117 

Flavio Zanonato 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie mogą 

ograniczyć prawo do odłączenia się lub 

zmiany dostawcy do odbiorców, którzy 

mogą udowodnić, że planowane 

alternatywne rozwiązanie w zakresie 

ogrzewania lub chłodzenia przyniesie 

znaczącą poprawę efektywności 

energetycznej. Ocena efektywności 

energetycznej alternatywnego rozwiązania 

może opierać się na świadectwie 

charakterystyki energetycznej według 

definicji zawartej w dyrektywie 

2010/31/UE. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 24 ust. 2. 

 

Poprawka  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie mogą 3. Państwa członkowskie mogą 
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ograniczyć prawo do odłączenia się lub 

zmiany dostawcy do odbiorców, którzy 

mogą udowodnić, że planowane 

alternatywne rozwiązanie w zakresie 

ogrzewania lub chłodzenia przyniesie 

znaczącą poprawę efektywności 

energetycznej. Ocena efektywności 

energetycznej alternatywnego rozwiązania 

może opierać się na świadectwie 

charakterystyki energetycznej według 

definicji zawartej w dyrektywie 

2010/31/UE. 

ograniczyć odłączenie się lub zmianę 

dostawcy do odbiorców, którzy mogą 

udowodnić, że planowane alternatywne 

rozwiązanie w zakresie ogrzewania lub 

chłodzenia przyniesie znaczącą poprawę 

efektywności energetycznej lub większy 

udział energii ze źródeł odnawialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  1119 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie mogą 

ograniczyć prawo do odłączenia się lub 

zmiany dostawcy do odbiorców, którzy 

mogą udowodnić, że planowane 

alternatywne rozwiązanie w zakresie 

ogrzewania lub chłodzenia przyniesie 

znaczącą poprawę efektywności 

energetycznej. Ocena efektywności 

energetycznej alternatywnego rozwiązania 

może opierać się na świadectwie 

charakterystyki energetycznej według 

definicji zawartej w dyrektywie 

2010/31/UE. 

3. Państwa członkowskie mogą 

ograniczyć prawo do rozwiązania umowy z 

dostawcą lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia, a następnie odłączenia się lub 

zmiany dostawcy do odbiorców, którzy 

mogą udowodnić, że planowane 

alternatywne rozwiązanie w zakresie 

ogrzewania lub chłodzenia przyniesie 

znaczącą poprawę efektywności 

energetycznej. Ocena efektywności 

energetycznej alternatywnego rozwiązania 

może opierać się na świadectwie 

charakterystyki energetycznej według 

definicji zawartej w dyrektywie 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie mogą 

ograniczyć prawo do odłączenia się lub 

zmiany dostawcy do odbiorców, którzy 

mogą udowodnić, że planowane 

alternatywne rozwiązanie w zakresie 

ogrzewania lub chłodzenia przyniesie 

znaczącą poprawę efektywności 

energetycznej. Ocena efektywności 

energetycznej alternatywnego rozwiązania 

może opierać się na świadectwie 

charakterystyki energetycznej według 

definicji zawartej w dyrektywie 

2010/31/UE. 

3. Państwa członkowskie mogą 

ograniczyć prawo do odłączenia się 

odbiorców, którzy mogą udowodnić, że 

planowane alternatywne rozwiązanie w 

zakresie ogrzewania lub chłodzenia 

przyniesie znaczącą poprawę efektywności 

energetycznej. Ocena efektywności 

energetycznej alternatywnego rozwiązania 

może opierać się na świadectwie 

charakterystyki energetycznej według 

definicji zawartej w dyrektywie 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1121 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu 

wytwarzanego z odnawialnych źródeł 

energii oraz w przypadku ciepła lub 

chłodu odpadowego. Niedyskryminacyjny 

dostęp umożliwia bezpośrednie 

dostarczanie energii cieplnej lub 

chłodniczej z takich źródeł do odbiorców 

podłączonych do systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  1122 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do 

odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego, 

kiedy jest to wykonalne z technicznego 

punktu widzenia oraz opłacalne zarówno 

dla operatorów systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia, jak i dla 

odbiorców. 

Or. en 

 

Poprawka  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do 

odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające dostęp do 

systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia w przypadku ciepła lub chłodu 

wytwarzanego z odnawialnych źródeł 

energii oraz w przypadku ciepła lub chłodu 

odpadowego w oparciu o 

niedyskryminacyjne kryteria określone 

przez właściwy organ w państwie 

członkowskim. Ten oparty na 

niedyskryminacyjnych kryteriach dostęp 

umożliwia bezpośrednie dostarczanie 
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dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

energii cieplnej lub chłodniczej z takich 

źródeł do odbiorców podłączonych do 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przez dostawców innych niż 

operator systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do 

odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia 

przez dostawców innych niż operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii lub 

pochodzącego z kogeneracji oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego, 

zgodnie z definicją efektywnego systemu 

ciepłowniczego i chłodniczego (art. 2 pkt 

41 dyrektywy 2012/27/UE) […] 

Or. en 

 

Poprawka  1125 

Eugen Freund 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

4. Państwa członkowskie powinny 

zapewnić, by nie istniały bariery 
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niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu 

wytwarzanego z odnawialnych źródeł 

energii oraz w przypadku ciepła lub 

chłodu odpadowego. Niedyskryminacyjny 

dostęp umożliwia bezpośrednie 

dostarczanie energii cieplnej lub 

chłodniczej z takich źródeł do odbiorców 

podłączonych do systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

regulacyjne dla operatorów systemów 

lokalnego ogrzewania i chłodzenia w 

nabywaniu od stron trzecich ciepła i 

chłodu odnawialnego oraz odpadowego. 

Musi być to możliwe ekonomicznie i 

technicznie do wykonania dla operatora 

systemu lokalnego ogrzewania i 

producentów energii odnawialnych oraz 

ciepła bądź chłodu odpadowego. 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sieć lokalnego ogrzewania jest zamkniętym systemem wytwarzającym ciepło z dostosowaniem 

do zapotrzebowania. Przesył lokalnego ciepła od dostawcy będącego stroną trzecią przez już 

istniejącą sieć jest często niemożliwy z przyczyn technicznych i ekonomicznych bądź 

przynajmniej stanowi ogromne wyzwanie pod względem technicznym i ekonomicznym. 

Rozdzielenie sieci lokalnego ogrzewania i dalej idące z tym w parze uregulowanie 

spowodowałyby wysokie koszty systemowe. 

 

Poprawka  1126 

Paul Rübig 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do 

odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia, 

zgodnie z wynegocjowanymi warunkami, 
bezpośrednie zatłaczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 
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lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. lokalnego ogrzewania lub chłodzenia, 

kiedy jest to wykonalne z punktu widzenia 

technicznego i ekonomicznego. 

Or. en 

 

Poprawka  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu 

wytwarzanego z odnawialnych źródeł 

energii oraz w przypadku ciepła lub chłodu 

odpadowego. Niedyskryminacyjny dostęp 

umożliwia bezpośrednie dostarczanie 

energii cieplnej lub chłodniczej z takich 

źródeł do odbiorców podłączonych do 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przez dostawców innych niż 

operator systemu lokalnego ogrzewania 

lub chłodzenia. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające brak 

jakichkolwiek barier regulacyjnych dla 
systemów lokalnego ogrzewania i 

chłodzenia utrudniających zakup ciepła 

lub chłodu wytwarzanego z odnawialnych 

źródeł energii oraz w przypadku ciepła lub 

chłodu odpadowego, kiedy jest to 

wykonalne z technicznego punktu 

widzenia oraz opłacalne dla operatorów 

systemu lokalnego ogrzewania oraz dla 
odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania. 

Or. en 

 

Poprawka  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 
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lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do 

odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii, w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego 

oraz w przypadku wysokosprawnych 

układów kogeneracji. Niedyskryminacyjny 

dostęp umożliwia bezpośrednie 

dostarczanie energii cieplnej lub 

chłodniczej z takich źródeł do odbiorców 

podłączonych do systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do 

odbiorców podłączonych do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

4. Państwa członkowskie mogą 

ustanawiać niezbędne środki zapewniające 

niedyskryminacyjny dostęp do systemów 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego 

z odnawialnych źródeł energii oraz w 

przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. 

Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia 

bezpośrednie dostarczanie energii cieplnej 

lub chłodniczej z takich źródeł do systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przez 

dostawców innych niż operator systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia. 

Or. en 

 

Poprawka  1130 

Eugen Freund 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii 

bądź ciepła lub chłodu produkowanego 

przez wysokosprawne układy 

kogeneracyjne. Państwa członkowskie 

wymagają, aby w przypadku takiej 

odmowy operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przedstawił 

właściwemu organowi, o którym mowa w 

ust. 9, stosowne informacje o środkach, 

jakie byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

skreśla się 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sieć lokalnego ogrzewania jest zamkniętym systemem wytwarzającym ciepło z dostosowaniem 

do zapotrzebowania. Przesył lokalnego ciepła od dostawcy będącego stroną trzecią przez już 

istniejącą sieć jest często niemożliwy z przyczyn technicznych i ekonomicznych bądź 

przynajmniej stanowi ogromne wyzwanie pod względem technicznym i ekonomicznym. 

Rozdzielenie sieci lokalnego ogrzewania i dalej idące z tym w parze uregulowanie 

spowodowałyby wysokie koszty systemowe. 

 

Poprawka  1131 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

skreśla się 
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przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii 

bądź ciepła lub chłodu produkowanego 

przez wysokosprawne układy 

kogeneracyjne. Państwa członkowskie 

wymagają, aby w przypadku takiej 

odmowy operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przedstawił 

właściwemu organowi, o którym mowa w 

ust. 9, stosowne informacje o środkach, 

jakie byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

Or. en 

 

Poprawka  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii 

bądź ciepła lub chłodu produkowanego 

przez wysokosprawne układy 

kogeneracyjne. Państwa członkowskie 

wymagają, aby w przypadku takiej 

odmowy operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przedstawił 

właściwemu organowi, o którym mowa w 

ust. 9, stosowne informacje o środkach, 

jakie byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii 

bądź ciepła lub chłodu produkowanego 

przez wysokosprawne układy 

kogeneracyjne. Państwa członkowskie 

wymagają, aby w przypadku takiej 

odmowy operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia przedstawił 

właściwemu organowi, o którym mowa w 

ust. 9, stosowne informacje o środkach, 

jakie byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

spełniony jest co najmniej jeden z 

poniższych warunków: 

 - system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii 

bądź ciepła lub chłodu produkowanego 

przez wysokosprawne układy 

kogeneracyjne lub nie istnieje żaden inny 

dostęp techniczny niezbędny dla 

zapewnienia bezpieczeństwa systemu 

lokalnego ogrzewania; 

 - system stanowi efektywny system 

ciepłowniczy lub chłodniczy w rozumieniu 

art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, a 

zapewnienie dostępu spowodowałoby 

pogorszenie efektywności energetycznej 

systemu; 

 - zapewnienie dostępu prowadziłoby do 

nadmiernej podwyżki cen ciepła lub 

chłodu lub podwyższenia stawek opłat za 

ciepło lub chłód dostarczane odbiorcom 

końcowym. 

 Państwa członkowskie wymagają, aby w 
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przypadku takiej odmowy operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przedstawił właściwemu 

organowi, o którym mowa w ust. 9, 

stosowne informacje o środkach, jakie 

byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ust. 5 w swoim obecnym brzmieniu może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw 

ciepła lub chłodu do systemów ciepłowniczych/chłodniczych, nieuzasadnionego wzrostu 

kosztów dostawy ciepła lub chłodu, a także do ryzyka niższej efektywności na poziomie 

systemowym. 

 

Poprawka  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź 

ciepła lub chłodu produkowanego przez 

wysokosprawne układy kogeneracyjne. 

Państwa członkowskie wymagają, aby w 

przypadku takiej odmowy operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przedstawił właściwemu 

organowi, o którym mowa w ust. 9, 

stosowne informacje o środkach, jakie 

byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

5. W państwach członkowskich z 

niedyskryminacyjnym dostępem 

dostawców innych niż operator systemu do 

systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź 

ciepła lub chłodu produkowanego przez 

wysokosprawne układy kogeneracyjne. 

Państwa członkowskie wymagają, aby w 

przypadku takiej odmowy operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przedstawił właściwemu 

organowi, o którym mowa w ust. 9, 

stosowne informacje o środkach, jakie 

byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 
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Or. en 

 

Poprawka  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź 

ciepła lub chłodu produkowanego przez 

wysokosprawne układy kogeneracyjne. 

Państwa członkowskie wymagają, aby w 

przypadku takiej odmowy operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przedstawił właściwemu 

organowi, o którym mowa w ust. 9, 

stosowne informacje o środkach, jakie 

byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

5. Niezależne organy wyznaczone 

przez państwa członkowskie zgodnie z 

przepisami ust. 9 mogą odmówić dostępu 

do dostawców do istniejącego systemu 

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w 

przypadku gdy system nie ma 

wystarczającej przepustowości ze względu 

na inne dostawy ciepła lub chłodu, ciepła 

lub chłodu z odnawialnych źródeł energii 

bądź ciepła lub chłodu produkowanego 

przez wysokosprawne układy 

kogeneracyjne. 

Or. en 

 

Poprawka  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 

5. Operator systemu lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia może odmówić 

dostępu do dostawców w przypadku gdy 

system nie ma wystarczającej 

przepustowości ze względu na inne 

dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub 
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chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź 

ciepła lub chłodu produkowanego przez 

wysokosprawne układy kogeneracyjne. 

Państwa członkowskie wymagają, aby w 

przypadku takiej odmowy operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przedstawił właściwemu 

organowi, o którym mowa w ust. 9, 

stosowne informacje o środkach, jakie 

byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu. 

chłodu z odnawialnych źródeł energii bądź 

ciepła lub chłodu produkowanego przez 

wysokosprawne układy kogeneracyjne. 

Państwa członkowskie wymagają, aby w 

przypadku takiej odmowy operator 

systemu lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia przedstawił właściwemu 

organowi, o którym mowa w ust. 9, 

stosowne informacje o środkach, jakie 

byłyby konieczne do usprawnienia 

systemu, w tym skutki ekonomiczne tych 

środków. 

Or. en 

 

Poprawka  1137 

Eugen Freund 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

podejmuje decyzję w sprawie takiego 

zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój 

potencjał pod względem odnawialnych 

źródeł energii oraz ciepła i chłodu 

odpadowego, określony w ramach 

kompleksowej analizy przeprowadzonej na 

podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE. 

skreśla się 

Or. de 

Uzasadnienie 

Sieć lokalnego ogrzewania jest zamkniętym systemem wytwarzającym ciepło z dostosowaniem 
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do zapotrzebowania. Przesył lokalnego ciepła od dostawcy będącego stroną trzecią przez już 

istniejącą sieć jest często niemożliwy z przyczyn technicznych i ekonomicznych bądź 

przynajmniej stanowi ogromne wyzwanie pod względem technicznym i ekonomicznym. 

Rozdzielenie sieci lokalnego ogrzewania i dalej idące z tym w parze uregulowanie 

spowodowałyby wysokie koszty systemowe. 

Poprawka  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

podejmuje decyzję w sprawie takiego 

zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój 

potencjał pod względem odnawialnych 

źródeł energii oraz ciepła i chłodu 

odpadowego, określony w ramach 

kompleksowej analizy przeprowadzonej na 

podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

skreśla się 
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podejmuje decyzję w sprawie takiego 

zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój 

potencjał pod względem odnawialnych 

źródeł energii oraz ciepła i chłodu 

odpadowego, określony w ramach 

kompleksowej analizy przeprowadzonej na 

podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W świetle zaproponowanej poprawki nr 10 do ust. 5, który obejmuje obecne przepisy ust. 6, 

nie ma dalszej potrzeby zachowania w tekście ust. 6. 

 

Poprawka  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

podejmuje decyzję w sprawie takiego 

zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój 

potencjał pod względem odnawialnych 

źródeł energii oraz ciepła i chłodu 

odpadowego, określony w ramach 

kompleksowej analizy przeprowadzonej na 

skreśla się 
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podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1141 

Barbara Kappel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

podejmuje decyzję w sprawie takiego 

zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój 

potencjał pod względem odnawialnych 

źródeł energii oraz ciepła i chłodu 

odpadowego, określony w ramach 

kompleksowej analizy przeprowadzonej na 

podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

podejmuje decyzję w sprawie takiego 

6. Nowe systemy lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia mogą, na 

wniosek, zostać zwolnione ze stosowania 

ust. 4 na określony czas. Właściwy organ 

podejmuje decyzję w sprawie takiego 
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zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje 

swój potencjał pod względem 

odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i 

chłodu odpadowego, określony w ramach 

kompleksowej analizy przeprowadzonej na 

podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE. 

zwolnienia w każdym przypadku z osobna. 

Zwolnienie jest przyznawane wyłącznie w 

sytuacji, gdy nowy system lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia jest 

„efektywnym systemem ciepłowniczym i 

chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 

dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje 

swój potencjał pod względem 

odnawialnych źródeł energii, kogeneracji 

lub ciepła i chłodu odpadowego, określony 

w ramach kompleksowej analizy 

przeprowadzonej na podstawie art. 14 

dyrektywy 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  1143 

Flavio Zanonato 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Prawo do odłączenia się lub 

zmiany dostawcy mogą stosować odbiorcy 

indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa 

utworzone przez odbiorców lub strony 

działające w imieniu odbiorców. W 

przypadku budynków wielorodzinnych 

takie odłączenie można przeprowadzić 

wyłącznie na poziomie całego budynku. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wprowadzona dla zachowania spójności z poprawką do art. 24 ust. 2. 

 

Poprawka  1144 

Pavel Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Prawo do odłączenia się lub zmiany 

dostawcy mogą stosować odbiorcy 

indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa 

utworzone przez odbiorców lub strony 

działające w imieniu odbiorców. W 

przypadku budynków wielorodzinnych 

takie odłączenie można przeprowadzić 

wyłącznie na poziomie całego budynku. 

7. Prawo do rozwiązania umowy i 

ewentualnego odłączenia się lub zmiany 

dostawcy mogą stosować odbiorcy 

indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa 

utworzone przez odbiorców lub strony 

działające w imieniu odbiorców. W 

przypadku budynków wielorodzinnych 

takie odłączenie można przeprowadzić 

wyłącznie na poziomie całego budynku. 

Or. en 

 

Poprawka  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Prawo do odłączenia się lub zmiany 

dostawcy mogą stosować odbiorcy 

indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa 

utworzone przez odbiorców lub strony 

działające w imieniu odbiorców. W 

przypadku budynków wielorodzinnych 

takie odłączenie można przeprowadzić 

wyłącznie na poziomie całego budynku. 

7. Prawo do odłączenia się mogą 

stosować odbiorcy indywidualni, wspólne 

przedsiębiorstwa utworzone przez 

odbiorców lub strony działające w imieniu 

odbiorców. W przypadku budynków 

wielorodzinnych takie odłączenie można 

przeprowadzić wyłącznie na poziomie 

całego budynku. 

Or. en 

 

Poprawka  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Prawo do odłączenia się lub zmiany 

dostawcy mogą stosować odbiorcy 

7. Prawo do odłączenia się mogą 

stosować odbiorcy indywidualni, wspólne 
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indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa 

utworzone przez odbiorców lub strony 

działające w imieniu odbiorców. W 

przypadku budynków wielorodzinnych 

takie odłączenie można przeprowadzić 

wyłącznie na poziomie całego budynku. 

przedsiębiorstwa utworzone przez 

odbiorców lub strony działające w imieniu 

odbiorców. W przypadku budynków 

wielorodzinnych takie odłączenie można 

przeprowadzić wyłącznie na poziomie 

całego budynku. 

Or. en 

 

Poprawka  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie wymagają 

od operatorów systemu dystrybucji energii 

elektrycznej, aby co najmniej co dwa lata 

oceniali, we współpracy z operatorami 

systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia na odpowiednim obszarze, 

potencjał systemów lokalnego ogrzewania 

lub chłodzenia pod względem zapewnienia 

usługi bilansującej i innych usług 

systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i 

magazynowania nadwyżek energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych oraz aby oceniali, czy 

wykorzystanie zidentyfikowanego 

potencjału byłoby bardziej efektywne pod 

względem zasobów i kosztów niż 

rozwiązania alternatywne. 

8. Państwa członkowskie mogą 

wymagać od operatorów systemu 

dystrybucji energii elektrycznej, aby 

oceniali, we współpracy z operatorami 

systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia na odpowiednim obszarze, 

potencjał systemów lokalnego ogrzewania 

lub chłodzenia pod względem zapewnienia 

usługi bilansującej i innych usług 

systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i 

magazynowania nadwyżek energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych oraz aby oceniali, czy 

wykorzystanie zidentyfikowanego 

potencjału byłoby bardziej efektywne pod 

względem zasobów i kosztów niż 

rozwiązania alternatywne. 

Or. en 

 

Poprawka  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie wymagają 

od operatorów systemu dystrybucji energii 

elektrycznej, aby co najmniej co dwa lata 

oceniali, we współpracy z operatorami 

systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia na odpowiednim obszarze, 

potencjał systemów lokalnego ogrzewania 

lub chłodzenia pod względem zapewnienia 

usługi bilansującej i innych usług 

systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i 

magazynowania nadwyżek energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych oraz aby oceniali, czy 

wykorzystanie zidentyfikowanego 

potencjału byłoby bardziej efektywne pod 

względem zasobów i kosztów niż 

rozwiązania alternatywne. 

8. Państwa członkowskie wymagają 

od operatorów systemu dystrybucji energii 

elektrycznej, aby oceniali, we współpracy z 

operatorami systemów lokalnego 

ogrzewania lub chłodzenia na 

odpowiednim obszarze, potencjał 

systemów lokalnego ogrzewania lub 

chłodzenia pod względem zapewnienia 

usługi bilansującej i innych usług 

systemowych, w tym odpowiedzi odbioru i 

magazynowania nadwyżek energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych oraz aby oceniali, czy 

wykorzystanie zidentyfikowanego 

potencjału byłoby bardziej efektywne pod 

względem zasobów i kosztów niż 

rozwiązania alternatywne. 

Or. en 

 

Poprawka  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Państwa członkowskie wyznaczają 

jeden lub kilka niezależnych organów, 

które mają zapewnić jasne określenie i 

egzekwowanie praw konsumentów oraz 

zasad eksploatacji systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia na podstawie 

niniejszego artykułu. 

9. Państwa członkowskie wyznaczają 

jeden lub kilka niezależnych organów, 

które mają zapewnić jasne określenie i 

egzekwowanie praw konsumentów oraz 

zasad eksploatacji systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia na podstawie 

niniejszego artykułu. Na podstawie pracy 

wykonanej przez wyznaczone organy 

Komisja sporządza co cztery lata 

sprawozdanie podsumowujące wdrożenie 

przepisu przewidzianego w niniejszym 

artykule, a w szczególności ustalenia 

niedyskryminacyjnych kryteriów. 

Or. en 
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Poprawka  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Państwa członkowskie wyznaczają 

jeden lub kilka niezależnych organów, 

które mają zapewnić jasne określenie i 

egzekwowanie praw konsumentów oraz 

zasad eksploatacji systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia na podstawie 

niniejszego artykułu. 

9. Państwa członkowskie wyznaczają 

jeden lub kilka właściwych organów, które 

mają zapewnić jasne określenie i 

egzekwowanie praw konsumentów oraz 

zasad eksploatacji systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia na podstawie 

niniejszego artykułu. 

Or. en 

 

Poprawka  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Państwa członkowskie wyznaczają 

jeden lub kilka niezależnych organów, 

które mają zapewnić jasne określenie i 

egzekwowanie praw konsumentów oraz 

zasad eksploatacji systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia na podstawie 

niniejszego artykułu. 

9. Państwa członkowskie mogą 

wyznaczyć jeden lub kilka właściwych 

organów, które mają zapewnić jasne 

określenie i egzekwowanie praw 

konsumentów oraz zasad eksploatacji 

systemów lokalnego ogrzewania i 

chłodzenia na podstawie niniejszego 

artykułu. 

Or. en 

 

Poprawka  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 9 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9. Państwa członkowskie wyznaczają 

jeden lub kilka niezależnych organów, 

które mają zapewnić jasne określenie i 

egzekwowanie praw konsumentów oraz 

zasad eksploatacji systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia na podstawie 

niniejszego artykułu. 

9. Państwa członkowskie mogą 

wyznaczyć jeden lub kilka właściwych 

organów, które mają zapewnić jasne 

określenie i egzekwowanie praw 

konsumentów oraz zasad eksploatacji 

systemów lokalnego ogrzewania i 

chłodzenia na podstawie niniejszego 

artykułu. 

Or. en 

 

Poprawka  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9a. Państwa członkowskie wdrażają 

system lokalnego ogrzewania i chłodzenia 

w budynkach publicznych, wspierając 

finansowo prowadzenie umożliwiających 

to odpowiednich inwestycji oraz 

maksymalizując wkład systemów 

publicznych na rzecz systemu lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia. Państwa 

członkowskie opracowują, w ścisłej 

współpracy z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami, strategię na 

rzecz identyfikacji potrzeb i priorytetów w 

tym obszarze. 

Or. en 

 

Poprawka  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 24 – ustęp 9 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 9b. Państwa członkowskie zapewniają, 

że podczas opracowywania strategii i 

planów zagospodarowania przestrzennego 

organy regionalne i lokalne uwzględniają 

w stosowanych podejściach 

zrównoważone rozwiązania grzewcze i 

chłodnicze. Działania dotyczące, między 

innymi, nasadzeń drzew lub 

gospodarowania odpadami na obszarach 

miejskich muszą uwzględniać możliwości 

zrównoważonego systemu lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia. Te plany i 

strategie opracowywane są w ścisłej 

współpracy z odpowiednimi 

zainteresowanymi stronami. 

Or. en 

 


