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Poprawka 114
Werner Langen

Projekt rezolucji legislacyjnej
Pierwsze odniesienie do podstawy prawnej

Projekt rezolucji legislacyjnej Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 175 ust. 1 i art. 95,

uwzględniając traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i art. 175 ust. 1,

Or. de

Uzasadnienie

Należy silniej zaakcentować art. 95 w porównaniu z art. 175 ust. 1 jako podstawę prawną i 
wymienić go w pierwszej kolejności. Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku 
niniejszej dyrektywy właściwa jest podwójna podstawa prawna.

Poprawka 115
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych stanowi istotny element 
pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
spełnienia postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a 
także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Ma ono również duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii, wspierania rozwoju 
technologicznego, a także dla tworzenia 

(1) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych stanowi obok ograniczenia 
zużycia energii istotny element pakietu 
środków koniecznych do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych i spełnienia 
postanowień Protokołu z Kioto do 
Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a 
także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Ma ono również duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii, wspierania rozwoju 



PE407.890v01-00 4/110 AM\728452PL.doc

PL

możliwości zatrudnienia i możliwości 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich.

technologicznego, a także dla tworzenia 
możliwości zatrudnienia i możliwości 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich.

Or. it

Poprawka 116
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych stanowi istotny element 
pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
spełnienia postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a 
także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Ma ono również duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii, wspierania rozwoju 
technologicznego, a także dla tworzenia 
możliwości zatrudnienia i możliwości 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich. 

(1) Większe zrównoważone stosowanie 
energii ze źródeł odnawialnych stanowi 
istotny element pakietu środków 
koniecznych do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych i spełnienia postanowień 
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, a także do wywiązania się z 
innych europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Ma ono również duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii, wspierania rozwoju 
technologicznego, a także dla tworzenia
możliwości zatrudnienia i możliwości 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

Energia ze źródeł odnawialnych nie jest z definicji zrównoważona.
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Poprawka 117
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych stanowi istotny element 
pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
spełnienia postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a 
także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Ma ono również duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii, wspierania rozwoju 
technologicznego, a także dla tworzenia 
możliwości zatrudnienia i możliwości 
rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich. 

(1) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych stanowi istotny element 
pakietu środków koniecznych do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 
spełnienia postanowień Protokołu z Kioto 
do Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a 
także do wywiązania się z innych 
europejskich i międzynarodowych 
zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, wykraczających 
poza rok 2012. Ma ono również duże 
znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa 
dostaw energii, wspierania rozwoju 
technologicznego i innowacji, a także dla 
tworzenia możliwości zatrudnienia i 
możliwości rozwoju regionalnego, 
zwłaszcza na obszarach wiejskich i 
odizolowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę potencjał, który istnieje także na obszarach odizolowanych (regiony 
górskie i wyspiarskie).

Poprawka 118
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Jak stwierdzono w dokumencie 
roboczym Komisji (SEC(2008)0057), 
programy wsparcia powinny być 
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przyznawane w ramach działań państw 
członkowskich w zakresie ochrony 
środowiska. Ponieważ kwestie 
energetyczne i klimatyczne są ze sobą 
ściśle związane, należy zachęcić państwa 
członkowskie do wspierania przyjaznej dla 
środowiska produkcji energii, która nie 
przyczynia się do zwiększonej emisji 
gazów cieplarnianych. W ramach tych 
działań oraz aby zagwarantować 
osiągnięcie przez państwa członkowskie 
ich celów ogólnych, państwa członkowskie 
powinny dążyć do tego, aby ze względów 
podatkowych nie traktować gorzej źródeł 
energii, które nie przyczyniają się do 
większej emisji CO2.

Or. sv

Uzasadnienie

Zachęty gospodarcze stanowią ważny środek służący rozwiązaniu problemów polityki 
klimatycznej. Należy zachęcić państwa członkowskie do wspierania produkcji energii, która 
nie przyczynia się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych. Z punktu widzenia klimatu 
programy wsparcia krajowego, traktujące gorzej źródła energii, które nie przyczyniają się do 
zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, nie są pomocne. Formy pomocy państwowej, które 
powodują zakłócenia, mogą utrudnić rozwój przyszłych zrównoważonych systemów poprzez 
dyskryminację rozwiązań szczególnie korzystnych ze względu na ograniczanie emisji 
dwutlenku węgla

Poprawka 119
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W związku z rezolucją Parlamentu 
Europejskiego z dnia 24 października 
2007 r. w sprawie konwencjonalnych 
źródeł energii i technologii wytwarzania 
energii krótko- i średnioterminowe 
decyzje dotyczące wykorzystania energii 
jądrowej powinny również bezpośrednio 
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wpływać na cele klimatyczne oraz móc 
przyczynić się do realistycznego 
osiągnięcia celów UE, ich 
przeanalizowania i uwzględniania. Należy 
przy tym również uwzględnić czwarte 
sprawozdanie oceniające 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu z 2007 r., zgodnie z którym 
energia jądrowa stanowi obecnie jedną 
z najważniejszych kluczowych technologii, 
która jest dostępna komercyjnie i która 
może doprowadzić do odczuwalnego 
zmniejszenia emisji CO2.

Or. de

Uzasadnienie

Aby osiągnąć ambitne cele UE w zakresie ochrony klimatu należy uwzględnić wszystkie 
źródła energii o niskiej emisji CO2, w tym również energię jądrową.

Poprawka 120
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym na Ziemi, konieczne jest opracowanie i 
wdrożenie polityki transportowej ukierunkowanej na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, a także alternatywnych środków transportu, zanim będzie można oczekiwać, 
że technologia przynosząca efekty na końcowym etapie, taka jak biomasa stosowana w 
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paliwach transportowych, doprowadzi do niezbędnego ograniczenia.

Poprawka 121
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

(2) Większe udoskonalenia 
technologiczne, zachęty do rozwoju 
transportu publicznego i korzystania z 
niego, stosowanie technologii
energooszczędnych oraz stosowanie 
energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie należą do najskuteczniejszych 
narzędzi, dzięki którym Wspólnota może 
zmniejszyć swoje uzależnienie od importu 
ropy w sektorze transportu – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

Or. en

Uzasadnienie

Zużycie energii w transporcie wynosi 30% całkowitego zużycia energii w UE, przy czym 
uzależnienie od benzyny sięga 98%. Nie jest więc zaskoczeniem, że jest to drugi co do 
wielkości sektor zanieczyszczający pod względem emisji gazów cieplarnianych w UE. Dlatego 
też UE powinna skoncentrować się na zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, udoskonaleniach technologicznych oraz zmniejszeniu ruchu dzięki przejściu z 
transportu indywidualnego na transport publiczny.

Poprawka 122
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z

(2) Oprócz udoskonaleń 
energooszczędnych większe wykorzystanie
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najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

energii z biomasy, biopaliw i innych 
źródeł odnawialnych w sektorze 
transportu zalicza się do 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i skierować sektor na drogę 
zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 123
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

Or. it

Poprawka 124
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Większe stosowanie biopaliw w 
transporcie jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 

(2) Większe stosowanie energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie jest jednym z 
najskuteczniejszych narzędzi, dzięki 
którym Wspólnota może zmniejszyć swoje 
uzależnienie od importu ropy – gdzie 
problem bezpieczeństwa dostaw jest 
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najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw. najpilniejszy – i wpłynąć na rynek paliw.

Or. en

Uzasadnienie

Energia ze źródeł odnawialnych w transporcie to nie tylko biopaliwa. Należy tu także 
uwzględnić energię elektryczną, biogaz oraz wodór ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 125
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W komunikacie Komisji z dnia 7 
listopada 2007 r. w sprawie paliw 
alternatywnych w transporcie drogowym i 
zestawu środków promujących stosowanie 
biopaliw ustanowiono cel zastąpienia do 
2020 r. 20% olejów napędowych i benzyny 
paliwami alternatywnymi w sektorze 
transportu drogowego. W celu 
skutecznego uzupełnienia niniejszej 
dyrektywy Komisja powinna rozważyć 
wystąpienie z odrębną inicjatywą na rzecz 
zwiększenia udziału paliw alternatywnych 
w transporcie drogowym, takich jak 
paliwa syntetyczne uzyskiwane z gazu 
ziemnego, niezależnie od energii 
odnawialnej.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej propozycji skoncentrowano się wyłącznie na wspieraniu stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz biopaliw, choć do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, 
bezpieczeństwa i konkurencyjności mogą w znacznym stopniu przyczynić się inne paliwa 
alternatywne w transporcie drogowym. Zważywszy, że energię odnawialną ujęto obecnie w 
niniejszej dyrektywie, konieczne jest określenie celów dla innych paliw alternatywnych w 
odrębnej inicjatywie.
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Poprawka 126
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Energia jądrowa może również 
przyczynić się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw oraz odczuwalnego 
zmniejszenia emisji CO2. Do roku 2020 
60% energii elektrycznej w UE może 
pochodzić ze źródeł niewęglowych 
(jądrowych i odnawialnych).

Or. de

Uzasadnienie

Energia jądrowa może podobnie jak energia ze źródeł odnawialnych ograniczyć emisje węgla 
w UE. Jednocześnie energia jądrowa daje większą niezależność od dostaw gazu i ropy, która 
ma ogromne znaczenie dla dobrej sytuacji gospodarczej Europy.

Poprawka 127
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20-procentowy udział energii 
ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii jest właściwy oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej. O ile 
argumenty za 20-procentowym udziałem 
energii ze źródeł odnawialnych w 



PE407.890v01-00 12/110 AM\728452PL.doc

PL

sektorze energii odnawialnej. całkowitym zużyciu energii są coraz 
silniejsze, 10-procentowy udział energii 
odnawialnej w transporcie jest w coraz 
większym stopniu podważany.

Or. en

Poprawka 128
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

(4)    W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20-procentowy udział energii 
ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10-procentowy udział 
energii odnawialnej w transporcie mogą 
być celami osiągalnymi pod warunkiem, że 
dokona się unowocześnień i przełomu 
technologicznego, rozwiąże problemy w 
zakresie zrównoważonego rozwoju i ustali 
realistyczne ramy czasowe. Wszelkie cele 
obowiązkowe powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom długotrwałą pewność 
potrzebną do podejmowania racjonalnych 
decyzji inwestycyjnych w sektorze energii 
odnawialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii, ale należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie 
można osiągnąć w danych ramach czasowych.
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Poprawka 129
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do dokonywania 
trwałych inwestycji w sektorze energii 
odnawialnej, dzięki którym można 
zmniejszyć zależność od importowanych 
paliw kopalnych oraz zwiększyć 
wykorzystanie nowych technologii 
energetycznych.

Or. de

Uzasadnienie

Unia Europejska jest w stanie wprowadzić daleko idące innowacje w zakresie energii 
odnawialnej, które doprowadzą do większej niezależności i większej przyjazności dla klimatu.

Poprawka 130
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
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właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej. Należy 
również zachęcać do inwestycji w źródła 
energii o niskiej emisji CO2.

Or. fr

Uzasadnienie

Zarówno Rada Europejska, jak i Międzynarodowa Agencja Energii oraz Międzyrządowy 
Zespół ds. Zmian Klimatu twierdzą, że nie wystarczy inwestować jedynie w energię ze źródeł 
odnawialnych. Musi również istnieć podstawa do inwestycji w źródła energii o niskiej emisji 
CO2, nawet jeśli decyzje te podlegają zasadzie pomocniczości.

Poprawka 131
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej. 

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20-procentowy udział energii 
ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10-procentowy udział 
energii odnawialnej w transporcie są 
celami właściwymi i osiągalnymi oraz że 
ramy zawierające cele obowiązkowe 
powinny zapewnić przedsiębiorstwom 
długotrwałą pewność potrzebną do 
podejmowania racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych w sektorze energii 
odnawialnej. Powyższe cele istnieją w 
kontekście 20-procentowej poprawy 
wydajności energetycznej do roku 2020 
określonej w komunikacie Komisji z dnia 
19 października 2006 r. zatytułowanym 
„Plan działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii: sposoby wykorzystania 
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potencjału”, popartym przez Radę 
Europejską w Brukseli w marcu 2007 r.
oraz przez Parlament Europejski w 
rezolucji z dnia 31 stycznia 2008 r. w 
sprawie planu działania na rzecz 
racjonalizacji zużycia energii: sposoby 
wykorzystania potencjału1.
________________________
1Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że cele dotyczące energii odnawialnej są przedstawiane procentowo, należy zastanowić 
się nad środkami równoległymi prowadzącymi do zmniejszenia całkowitego popytu na 
energię.

Poprawka 132
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 10%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący 20%-owy udział energii ze 
źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii i 5%-owy udział energii 
odnawialnej w transporcie są celami 
właściwymi i osiągalnymi oraz że ramy 
zawierające cele obowiązkowe powinny 
zapewnić przedsiębiorstwom długotrwałą 
pewność potrzebną do podejmowania 
racjonalnych decyzji inwestycyjnych w 
sektorze energii odnawialnej.

Or. it
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Poprawka 133
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w marcu 2007 r. potwierdzono 
zobowiązanie Wspólnoty do rozwoju 
energii odnawialnych na terytorium 
Wspólnoty po roku 2010. Rada poparła 
obowiązkowy cel przewidujący 20%-owy
udział energii odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii we Wspólnocie do 2020 r. i 
obowiązkowy minimalny cel przewidujący 
10%-owy udział biopaliw w ogólnym 
zużyciu benzyny i oleju napędowego w 
transporcie, który wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane osiągnąć do 
2020 r. i który należy zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów. 
Stwierdzono, że wiążący charakter celu dla 
biopaliw jest właściwy pod warunkiem, że 
produkcja będzie trwała, biopaliwa drugiej 
generacji staną się dostępne na rynku i że 
dyrektywa 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnosząca się do 
jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zostanie zmieniona, aby umożliwić 
właściwe poziomy mieszania. 

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w marcu 2007 r. potwierdzono 
zobowiązanie Wspólnoty do rozwoju 
energii odnawialnych na terytorium 
Wspólnoty po roku 2010. Rada poparła 
obowiązkowy cel przewidujący 20-
procentowy udział energii odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii we 
Wspólnocie do 2020 r. i obowiązkowy 
minimalny cel przewidujący 10-
procentowy udział biopaliw w ogólnym 
zużyciu benzyny i oleju napędowego w 
transporcie, który wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane osiągnąć do 
2020 r. i który należy zrealizować w
sposób efektywny pod względem kosztów. 
Stwierdzono, że wiążący charakter celu dla 
biopaliw jest właściwy wyłącznie pod 
warunkiem, że produkcja będzie trwała, 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku i że dyrektywa 
98/70/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 października 1998 r. 
odnosząca się do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 93/12/EWG zostanie zmieniona, aby 
umożliwić właściwe poziomy mieszania. 
Zważywszy na najnowsze dowody, które 
wykazują powiązanie między zwiększonym 
zużyciem biopaliw z jednej strony, a 
ogólnoświatowym wzrostem zagrożeń 
środowiskowych i ekologicznych oraz 
zagrożeniem bezpieczeństwa 
żywnościowego z drugiej strony, właściwe 
wydaje się, aby do roku 2015 państwa 
członkowskie początkowo dążyły do 
osiągnięcia obowiązkowego celu 
przewidującego udział biopaliw wynoszący 
poniżej 10%. Na podstawie oceny państwa 
członkowskie mogłyby zadecydować o 
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ewentualnym zwiększeniu tego 
początkowego celu w latach 2015-2020.

Or. en

Uzasadnienie

Coraz większe zaniepokojenie budzi negatywny wpływ bardzo szybkiego i 
niezrównoważonego rozwoju biopaliw na środowisko, jak również skutki społeczne takiego 
rozwoju w Europie i na świecie. W świetle zasady ostrożności należy być rozważniejszym przy 
ustalaniu celów obowiązkowych. W każdym razie Rada Europejska na posiedzeniu w marcu 
2007 r. także opowiedziała się za 10-procentowym celem wyłącznie pod warunkiem 
zapewnienia zrównoważonej produkcji, co dzisiaj się kwestionuje pod względem naukowym i 
politycznym.

Poprawka 134
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w marcu 2007 r. potwierdzono 
zobowiązanie Wspólnoty do rozwoju 
energii odnawialnych na terytorium 
Wspólnoty po roku 2010. Rada poparła 
obowiązkowy cel przewidujący 20%-owy
udział energii odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii we Wspólnocie do 2020 r. i 
obowiązkowy minimalny cel przewidujący 
10%-owy udział biopaliw w ogólnym 
zużyciu benzyny i oleju napędowego w
transporcie, który wszystkie państwa 
członkowskie są zobowiązane osiągnąć do 
2020 r. i który należy zrealizować w 
sposób efektywny pod względem kosztów. 
Stwierdzono, że wiążący charakter celu dla 
biopaliw jest właściwy pod warunkiem, że 
produkcja będzie trwała, biopaliwa drugiej 
generacji staną się dostępne na rynku i że 
dyrektywa 98/70/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 1998 r. odnosząca się do 

(5) Na posiedzeniu Rady Europejskiej w 
Brukseli w marcu 2007 r. potwierdzono 
zobowiązanie Wspólnoty do rozwoju 
energii odnawialnych na terytorium 
Wspólnoty po roku 2010. Rada poparła 
obowiązkowy cel przewidujący 20-
procentowy udział energii odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii we 
Wspólnocie do 2020 r. i obowiązkowy 
minimalny cel przewidujący 10-
procentowy udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie, który 
wszystkie państwa członkowskie są 
zobowiązane osiągnąć do 2020 r. i który 
należy zrealizować w sposób efektywny 
pod względem kosztów. Stwierdzono, że 
wiążący charakter celu dla biopaliw jest 
właściwy pod warunkiem, że produkcja 
będzie trwała, biopaliwa drugiej generacji 
staną się dostępne na rynku i że dyrektywa 
98/70/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 13 października 1998 r. 
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jakości benzyny i olejów napędowych oraz 
zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 
zostanie zmieniona, aby umożliwić 
właściwe poziomy mieszania. 

odnosząca się do jakości benzyny i olejów 
napędowych oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 93/12/EWG zostanie zmieniona, aby 
umożliwić właściwe poziomy mieszania. 

Or. en

Poprawka 135
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W międzyczasie bardziej 
wyczerpująca ocena produkcji biopaliw 
pod względem zrównoważonego rozwoju 
wykazała, że cel 10% może być zbyt 
wysoki, by został osiągnięty do 2020 r. 
Dlatego też w oparciu o wiedzę i 
doświadczenie bardziej właściwy 
wydawałby się cel 7%.

Or. en

Uzasadnienie

Cel 10-procentowego udziału biopaliw może mieć negatywny wpływ na dziedzinę żywienia i 
na inne istotne obszary, cel 7% jest zatem bardziej realistyczny i opiera się w większym 
stopniu na kryterium zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 136
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 

skreślony
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dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

Or. en

Uzasadnienie

Interpretacja Komisji nie może kolidować z decyzją Rady Europejskiej. Ponadto od czasu 
szczytu wiosennego w 2007 r. okazało się, że paliwa pochodzenia rolniczego drugiej 
generacji nie będą dostępne na rynku do roku 2020 i mogą nawet nie spełniać kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, których zażądano w konkluzjach wspomnianego szczytu 
wiosennego w 2007 r.

Poprawka 137
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku.

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Jednakże wiele 
niewiadomych w odniesieniu do 
odnawialnych źródeł energii i produkcji 
biopaliw wymaga obecnie bardziej 
ostrożnego podejścia niż przewidywane 
dotychczas. Należy zatem ponownie 
rozważyć wiążące cele w postaci 20-
procentowego i 10-procentowego udziału.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka oparta na poprawce 4 sprawozdawcy komisji opiniodawczej ENVI. Konieczne jest 
pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, ale 
należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie można 
osiągnąć w danych ramach czasowych.

Poprawka 138
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku.

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Jednakże wiele 
niewiadomych w odniesieniu do produkcji 
biopaliw wymaga obecnie bardziej 
ostrożnego podejścia niż przewidywane 
dotychczas. Należy zatem ponownie 
rozważyć wiążący cel w postaci 10-
procentowego udziału.

Or. en

Poprawka 139
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem z 
zasady właściwe odkładanie decyzji o tym, 
czy dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. Cel 
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oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

mógłby stać się wiążący w późniejszym 
okresie, jeśli cel ten nie może zostać 
osiągnięty w sposób zrównoważony.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku gdy cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych nie może zostać 
osiągnięty w zrównoważony sposób, czyli wyłącznie dzięki wykorzystaniu zrównoważonych 
źródeł odnawialnych, lepiej przesunąć termin osiągnięcia celu niż zwrócić się ku 
niezrównoważonym źródłom odnawialnym. 

Poprawka 140
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów i zachęcanie do 
ciągłego rozwijania technologii, które 
pozyskują energię ze wszystkich rodzajów 
źródeł odnawialnych. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

Or. en
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Poprawka 141
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. W tym kontekście 
należy intensywniej wspierać rozwój 
biopaliw drugiej generacji, np. paliw 
płynnych z biomasy (BTL), które 
pozwalają na większe ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych oraz przynoszą 
korzyści w odniesieniu do innych skutków 
środowiskowych.

Or. de

Uzasadnienie

Biopaliwa drugiej generacji powinny otrzymać większe wsparcie, aby zwiększyć ich 
wydajność w nadchodzących latach.

Poprawka 142
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
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pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku, jednakże w tym 
kontekście należy w większym stopniu 
wspierać działania zachęcające do 
rozwijania biopaliw, które umożliwiają 
większe ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych.

Or. en

Poprawka 143
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. 

(6) Głównym celem wyznaczenia 
wiążących celów jest zagwarantowanie 
pewności dla inwestorów. Nie jest zatem 
właściwe odkładanie decyzji o tym, czy 
dany cel jest wiążący, do momentu 
zaistnienia przyszłego wydarzenia. W 
oświadczeniu do protokołu z posiedzenia 
Rady z dnia 15 lutego 2007 r. Komisja 
stwierdziła zatem, że według niej decyzja o 
wiążącym charakterze celu nie powinna 
być odkładana do momentu, kiedy 
biopaliwa drugiej generacji staną się 
dostępne na rynku. Jednak trwająca 
obecnie dyskusja na temat konkurencji 
między uprawą roślin do produkcji 
biopaliw oraz uprawą roślin do celów 
spożywczych powoduje konieczność 
regularnej analizy wiążącego charakteru 
celów w przypadku biopaliw. Dlatego 
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kompleksowe i surowe wymogi w zakresie 
trwałości, jak również przyspieszone 
wprowadzenie biopaliw drugiej generacji 
powinny stanowić centralny element 
polityki europejskiej.

Or. de

Uzasadnienie

Obecnie w środowisku naukowym oraz w prasie toczy się gorąca debata na temat konkurencji 
między biopaliwami a bezpieczeństwem żywnościowym. Debata ta nie jest jeszcze 
zakończona. Dlatego kwestia wiążącego charakteru celów powinna pozostać otwarta do 
momentu uzyskania miarodajnych danych lub do momentu, w którym biomasa lub paliwa 
nowej generacji są gotowe do wprowadzenia na rynek.

Poprawka 144
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Na państwach członkowskich 
spoczywać będzie obowiązek znaczącej 
poprawy wydajności energetycznej we 
wszystkich sektorach w celu łatwiejszego 
osiągnięcia celów dotyczących 
odnawialnych źródeł energii, wyrażonych 
w postaci wartości procentowej 
ostatecznego zużycia energii. Wydajność 
energetyczna w sektorze transportu jest 
niezbędna, gdyż wiążący cel dotyczący 
procentowego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych będzie prawdopodobnie 
coraz trudniej osiągnąć w sposób 
zrównoważony, jeśli całkowity popyt na 
energię w transporcie wciąż będzie 
rosnąć. Dlatego też obowiązkowy 
minimalny cel 10%, który wszystkie 
państwa członkowskie są zobowiązane 
osiągnąć, należy:
(i) zdefiniować jako udział ostatecznego 
zużycia energii w transporcie, który należy 
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osiągnąć za pomocą źródeł odnawialnych, 
a nie tylko biopaliw;
(ii) nałożyć w powiązaniu z obowiązkową 
poprawą wydajności energetycznej w 
sektorze transportu o 20% do roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Bardzo trudno będzie osiągnąć w zrównoważony sposób 10-procentowy cel w przypadku 
transportu, jeśli całkowite zużycie energii w transporcie wciąż będzie rosnąć. Nadanie 
wiążącego charakteru orientacyjnemu celowi poprawy wydajności energetycznej o 20% do 
2020 r. w sektorze transportu pozwoli na zmniejszenie popytu na energię w sektorze 
transportu, dzięki czemu zmniejszy się wymóg ilościowy dotyczący osiągnięcia 10-
procentowego celu.

Poprawka 145
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. W ramach niniejszej dyrektywy 
podstawowe znaczenie ma stosowanie 
przez każde państwo członkowskie 
najbardziej wydajnego i skutecznego 
systemu wsparcia w celu ułatwienia 
osiągnięcia celów w zakresie energii 
odnawialnej przy uwzględnieniu specyfiki 
rynku elektryczności w danym państwie 
członkowskim.

Or. en
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Poprawka 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W swojej rezolucji dotyczącej mapy 
drogowej na rzecz energii odnawialnej w 
Europie Parlament Europejski wezwał 
Komisję do przedstawienia do końca 2007 
r. wniosku w sprawie ram prawnych w 
zakresie energii odnawialnej, podkreślając 
znaczenie określenia docelowych udziałów 
energii ze źródeł odnawialnych na 
poziomie Wspólnoty oraz na poziomie 
państw członkowskich. 

(7) W swojej rezolucji z dnia 25 września 
2007 r. w sprawie mapy drogowej na rzecz 
energii odnawialnej w Europie1 Parlament 
Europejski wezwał Komisję do 
przedstawienia do końca 2007 r. wniosku 
w sprawie ram prawnych w zakresie 
energii odnawialnej, podkreślając 
znaczenie określenia wiążących
docelowych udziałów energii ze źródeł 
odnawialnych w sektorze energetycznym, 
transportowym, grzewczym i chłodniczym, 
a także wiążących docelowych udziałów na 
poziomie Wspólnoty oraz na poziomie 
państw członkowskich.
__________________________
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Uzasadnienie

Przy okazji sprawozdania INI posłanki do PE Britty Thomsen w sprawie mapy drogowej na 
rzecz energii odnawialnej w Europie (rezolucja PE P6-TA(2007)0406 z dnia 25 września 
2007 r.) Parlament Europejski również wzywał do ustalenia jasnych i wiążących celów dla 
trzech różnych sektorów.

Poprawka 147
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
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obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz poważnych obaw co do negatywnego wpływu niezrównoważonego rozwoju biopaliw, 
ważne jest, aby każde państwo członkowskie osiągnęło krajowy cel i aby w całej UE zużycie 
energii ze źródeł odnawialnych wyniosło 20%.Drugorzędne znaczenie ma udział sektora 
transportu w tych 20%.

Poprawka 148
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie obowiązkowych
celów, zgodnie z którymi w Unii 
Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie orientacyjnych
celów, zgodnie z którymi w Unii 
Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest pilne zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu 
energii, ale należy uniknąć pospiesznego określania obowiązkowych celów, których nie będzie 
można osiągnąć w danych ramach czasowych.
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Poprawka 149
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski oraz 
ostatnich poważnych dyskusji w tej 
sprawie właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 7% w sektorze 
transportowym.

Or. en

Uzasadnienie

Cel 10-procentowego udziału biopaliw może mieć negatywny wpływ na dziedzinę żywienia i 
na inne istotne obszary, cel 7% jest zatem bardziej realistyczny i opiera się w większym 
stopniu na kryterium zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 150
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 8% w sektorze 
transportowym. Cele te – podobnie jak 
ogólne ramy polityczne, a nie tylko 
metoda obliczania ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych – powinny podlegać 
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regularnym przeglądom.

Or. en

Poprawka 151
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym.

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 
w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym w powiązaniu z 
obowiązkową poprawą wydajności 
energetycznej w sektorze transportu o 
20% do roku 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że cele dotyczące energii odnawialnej są przedstawiane procentowo, należy zastanowić 
się nad środkami równoległymi prowadzącymi do zmniejszenia całkowitego popytu na 
energię.

Poprawka 152
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 

8) W świetle stanowiska zajętego przez 
Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, zgodnie z którymi 



PE407.890v01-00 30/110 AM\728452PL.doc

PL

w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym. 

w Unii Europejskiej w 2020 r. ze źródeł 
odnawialnych pochodzić będzie 20% 
energii zużywanej ogółem i 10% w 
sektorze transportowym. Jednakże 
Europejska Agencja Środowiska, FAO 
oraz inne organizacje naukowe i 
międzynarodowe zgłosiły uzasadnione 
obawy co do negatywnego wpływu, jaki 
będzie miał cel 10% na środowisko i ceny 
żywności. Mając na uwadze powyższe 
obawy, co najmniej 30% celu dotyczącego 
energii ze źródeł odnawialnych należy 
osiągnąć, wykorzystując elektryczność, 
wodór lub energię z biomasy 
lignocelulozowej lub z alg.

Or. en

Uzasadnienie

10-procentowy docelowy udział wykorzystania energii odnawialnych w sektorze 
transportowym można osiągnąć poprzez wykorzystanie energii ze źródeł takich jak biomasa, 
elektryczność lub wodór. Na idealnym rynku wybór technologii można pozostawić 
uczestnikom rynku. Rynek wykazuje jednak tendencję do obierania rozwiązań, dzięki którym 
inwestycje zwracają się najszybciej. W celu propagowania obiecujących rozwiązań, jak 
elektryczność czy wodór, konieczne jest wyznaczenie celów cząstkowych. Utrzymuje się 
ponadto ogólne zaniepokojenie dotyczące docelowych udziałów, na przykład EEA zaleciła w 
swym niedawno ogłoszonym sprawozdaniu utrzymanie zużycia tzw. biopaliw pierwszej 
generacji na poziomie poniżej 10%.

Poprawka 153
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sytuacje wyjściowe, potencjał 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie energii odnawialnych i ich 
koszyki energetyczne są różne. Dlatego 
konieczne jest przełożenie całkowitego 
celu na poziomie 20% na indywidualne 
cele dla poszczególnych państw 

(9) Sytuacje wyjściowe, potencjał 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie energii odnawialnych i ich 
koszyki energetyczne są różne. Dlatego 
konieczne jest przełożenie całkowitego 
celu na poziomie 20% na indywidualne 
cele dla poszczególnych państw 
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członkowskich z należytym 
uwzględnieniem sprawiedliwego i 
odpowiedniego rozdziału zobowiązań, 
dostosowanego do zróżnicowanych 
sytuacji wyjściowych i potencjałów 
poszczególnych krajów, w tym obecnego 
poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i struktury koszyka 
energetycznego. Należy dokonać tego 
przez rozdzielenie wymaganego 
całkowitego zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy 
państwa członkowskie w oparciu o równe 
zwiększenie udziału każdego państwa 
członkowskiego, ważone produktem 
krajowym brutto i po dostosowaniu w celu 
odzwierciedlenia krajowych punktów 
wyjściowych, a przy obliczaniu energii 
odnawialnej powinno być uwzględniane 
ostateczne zużycie energii.

członkowskich z należytym 
uwzględnieniem sprawiedliwego i 
odpowiedniego rozdziału zobowiązań, 
dostosowanego do zróżnicowanych 
sytuacji wyjściowych i potencjałów 
poszczególnych krajów, w tym obecnego 
poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i struktury koszyka 
energetycznego, jak również osiągniętego 
poziomu wydajności energetycznej. 
Należy dokonać tego przez rozdzielenie 
wymaganego całkowitego zwiększenia 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych pomiędzy państwa 
członkowskie w oparciu o równe 
zwiększenie udziału każdego państwa 
członkowskiego, ważone produktem 
krajowym brutto i po dostosowaniu w celu 
odzwierciedlenia krajowych punktów 
wyjściowych, a przy obliczaniu energii 
odnawialnej powinno być uwzględniane 
ostateczne zużycie energii.

Or. it

Poprawka 154
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sytuacje wyjściowe, potencjał 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie energii odnawialnych i ich 
koszyki energetyczne są różne. Dlatego 
konieczne jest przełożenie całkowitego 
celu na poziomie 20% na indywidualne 
cele dla poszczególnych państw 
członkowskich z należytym 
uwzględnieniem sprawiedliwego i 
odpowiedniego rozdziału zobowiązań, 
dostosowanego do zróżnicowanych 
sytuacji wyjściowych i potencjałów 
poszczególnych krajów, w tym obecnego 

(9) Sytuacje wyjściowe, potencjał 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie energii odnawialnych i ich 
koszyki energetyczne są różne. Dlatego 
konieczne jest przełożenie całkowitego 
celu na poziomie 20% na indywidualne 
cele dla poszczególnych państw 
członkowskich z należytym 
uwzględnieniem sprawiedliwego i 
odpowiedniego rozdziału zobowiązań, 
dostosowanego do zróżnicowanych 
sytuacji wyjściowych i potencjałów 
poszczególnych krajów, w tym obecnego 
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poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i struktury koszyka 
energetycznego. Należy dokonać tego 
przez rozdzielenie wymaganego 
całkowitego zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy 
państwa członkowskie w oparciu o równe 
zwiększenie udziału każdego państwa 
członkowskiego, ważone produktem 
krajowym brutto i po dostosowaniu w celu 
odzwierciedlenia krajowych punktów 
wyjściowych, a przy obliczaniu energii 
odnawialnej powinno być uwzględniane 
ostateczne zużycie energii.

poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i struktury koszyka 
energetycznego. Należy dokonać tego 
przez rozdzielenie wymaganego 
całkowitego zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy 
państwa członkowskie w oparciu o równe 
zwiększenie udziału każdego państwa 
członkowskiego, ważone produktem 
krajowym brutto i po dostosowaniu w celu 
odzwierciedlenia krajowych punktów 
wyjściowych, a przy obliczaniu energii 
odnawialnej powinno być uwzględniane 
zużycie energii pierwotnej. Należy przy 
tym odpowiednio uwzględnić 
dotychczasowe działania.

Or. de

Uzasadnienie

Poziom przekształcenia będzie uwzględniany dopiero wówczas, kiedy punktem odniesienia 
będzie zużycie energii pierwotnej. Ponadto państwa członkowskie już podjęły znaczące 
działania, które muszą zostać uwzględnione.

Poprawka 155
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Sytuacje wyjściowe, potencjał 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie energii odnawialnych i ich 
koszyki energetyczne są różne. Dlatego 
konieczne jest przełożenie całkowitego 
celu na poziomie 20% na indywidualne 
cele dla poszczególnych państw 
członkowskich z należytym 
uwzględnieniem sprawiedliwego i 
odpowiedniego rozdziału zobowiązań, 
dostosowanego do zróżnicowanych 
sytuacji wyjściowych i potencjałów 

(9) Sytuacje wyjściowe, potencjał 
poszczególnych państw członkowskich w 
zakresie energii odnawialnych i ich 
koszyki energetyczne są różne. Dlatego 
konieczne jest przełożenie całkowitego 
celu na poziomie 20% na indywidualne 
cele dla poszczególnych państw 
członkowskich z należytym 
uwzględnieniem sprawiedliwego i 
odpowiedniego rozdziału zobowiązań, 
dostosowanego do zróżnicowanych 
sytuacji wyjściowych i potencjałów 



AM\728452PL.doc 33/110 PE407.890v01-00

PL

poszczególnych krajów, w tym obecnego 
poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i struktury koszyka 
energetycznego. Należy dokonać tego 
przez rozdzielenie wymaganego 
całkowitego zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy 
państwa członkowskie w oparciu o równe 
zwiększenie udziału każdego państwa 
członkowskiego, ważone produktem 
krajowym brutto i po dostosowaniu w celu 
odzwierciedlenia krajowych punktów 
wyjściowych, a przy obliczaniu energii 
odnawialnej powinno być uwzględniane 
ostateczne zużycie energii.

poszczególnych krajów, w tym obecnego 
poziomu wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i struktury koszyka 
energetycznego. Należy dokonać tego 
przez rozdzielenie wymaganego 
całkowitego zwiększenia wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych pomiędzy 
państwa członkowskie w oparciu o równe 
zwiększenie udziału każdego państwa 
członkowskiego, ważone produktem 
narodowym brutto i po dostosowaniu w 
celu odzwierciedlenia krajowych punktów 
wyjściowych, a przy obliczaniu energii 
odnawialnej powinno być uwzględniane 
ostateczne zużycie energii.

Or. fr

Uzasadnienie

Produkt krajowy brutto wskazuje roczne przepływy pieniężne, ale nie ostateczne 
przeznaczenie tych przepływów. Nie uwzględnia on zasobów finansowych każdego państwa. 
Jeżeli Komisja pragnęłaby oprzeć działania państw na zasadzie solidarności, bardziej 
obiektywnym punktem wyjścia byłby PNB na mieszkańca.  Ponadto produkt narodowy brutto 
stosowany do obliczania własnych zasobów Unii, uzyskiwany jest poprzez odjęcie od PKB 
zasobów pierwotnych płatnych przez podmioty mające siedzibę w danym kraju podmiotom, 
które w tym kraju siedziby nie mają, oraz dodanie przychodów pierwotnych z innych części 
świata.

Poprawka 156
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu 
dla energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami 

skreślony
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transportowymi nie przysparza trudności, 
państwa członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo 
iż osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych 
oraz aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz poważnych obaw co do negatywnego wpływu niezrównoważonego rozwoju biopaliw, 
ważne jest, aby każde państwo członkowskie osiągnęło krajowy cel i aby w całej UE zużycie 
energii ze źródeł odnawialnych wyniosło 20%. Drugorzędne znaczenie ma udział sektora 
transportu w tych 20%.

Poprawka 157
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 

(10) W odniesieniu do 5%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
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członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

Or. it

Poprawka 158
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 

(10) W odniesieniu do 7-procentowego
celu dla energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
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nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

Or. en

Uzasadnienie

Cel 10-procentowego udziału biopaliw może mieć negatywny wpływ na dziedzinę żywienia i 
na inne istotne obszary, cel 7% jest zatem bardziej realistyczny i opiera się w większym 
stopniu na kryterium zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 159
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
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spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych i społecznych, 
względów kosztowych, względów 
bezpieczeństwa energetycznego i innych. 

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zawsze brać pod uwagę skutki społeczne działań w zakresie ochrony środowiska.

Poprawka 160
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 

(10) W odniesieniu do 10-procentowego
celu dla energii odnawialnej w transporcie, 
w powiązaniu z obowiązkową poprawą 
wydajności energetycznej w sektorze 
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członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych. 

transportu o 20%, właściwe jest natomiast 
ustalenie takiego samego udziału dla 
wszystkich państw członkowskich w celu 
zapewnienia spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że cele dotyczące energii odnawialnej są przedstawiane procentowo, należy zastanowić 
się nad środkami równoległymi prowadzącymi do zmniejszenia całkowitego popytu na 
energię.
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Poprawka 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu dla 
energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.

(10) W odniesieniu do 10-procentowego
celu dla energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności. 
Ponieważ handel paliwami transportowymi 
nie przysparza trudności, państwa 
członkowskie nieposiadające w 
wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo iż 
osiągnięcie przez Wspólnotę celu w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych w 
transporcie wyłącznie w oparciu o 
produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne i 
pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. W 
tym celu Komisja powinna monitorować 
zaopatrzenie wspólnotowego rynku 
biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych i 
dwustronnych negocjacji handlowych oraz 
aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego, ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i innych.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie ustanowiono cel 10-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w 
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sektorze transportu do 2020 r.  Dlatego też powyższy punkt preambuły musi zostać 
odpowiednio zmieniony w celu zachowania spójności. Monitorując rynek biopaliw, Komisja 
powinna także wziąć pod uwagę ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka 162
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Państwa członkowskie powinny 
dążyć do zróżnicowania koszyka 
energetycznego w zakresie źródeł 
odnawialnych w każdym sektorze 
transportu. Do dnia 1 czerwca 2015 r. 
Komisja powinna przedstawić 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie przedstawiające możliwości 
większego wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych we wszystkich sektorach 
transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych istnieją we wszystkich sektorach, 
nie tylko w sektorze transportu drogowego, i należy je rozwijać.

Poprawka 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 

(11) Aby obowiązkowe całkowite cele 
zostały osiągnięte, państwa członkowskie 
powinny dążyć do osiągnięcia 
obowiązkowych minimalnych celów 
okresowych, nakreślających drogę do 



AM\728452PL.doc 41/110 PE407.890v01-00

PL

zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy. 

osiągnięcia obowiązkowych ostatecznych
celów. Powinny stworzyć plan działania w 
zakresie energii odnawialnych
zawierający informacje na temat 
porozumień w sprawie wspólnych celów, 
referencyjne dane statystyczne, 
obowiązkowe krajowe cele okresowe i 
ostateczne, jak również cele sektorowe. 
Ponadto powinny określić środku służące 
osiągnięciu tych celów, mając na uwadze 
fakt, że istnieją różne zastosowania dla 
biomasy i dlatego kluczowe znaczenie ma 
zmobilizowanie nowych zasobów biomasy. 
Należy uwzględnić oceny dotyczące 
spodziewanego wkładu każdej technologii 
związanej z energią ze źródeł 
odnawialnych oraz strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko.

Or. en

Poprawka 164
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy.

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny spełnić 
obowiązkowe cele okresowe, aby osiągnąć 
cele przewidziane na 2020 r. oraz stworzyć 
krajowy plan działania w zakresie energii 
odnawialnych (RAP), zawierający cele 
sektorowe, mając na uwadze fakt, że 
istnieją różne zastosowania dla biomasy i 
dlatego kluczowe znaczenie ma 
zmobilizowanie nowych zasobów biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić osiągnięcie 20-procentowego celu WE dla energii odnawialnych w 2020 r., 
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należy oprócz indywidualnego całościowego celu dla każdego państwa członkowskiego 
wyznaczyć również cele okresowe. Cele te powinny być wiążące dla państw członkowskich. 
Komisja Europejska powinna odpowiadać za nadzorowanie ich przestrzegania i w przypadku 
uchybień podejmować działania łącznie z nakładaniem bezpośrednich sankcji.

Poprawka 165
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy. 

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny działać 
zgodnie z orientacyjnym kursem, 
nakreślającym drogę do osiągnięcia 
wyznaczonych celów oraz stworzyć 
krajowy plan działania zawierający cele 
sektorowe oraz obowiązkową 20-
procentową poprawę wydajności 
energetycznej w transporcie, mając 
na uwadze fakt, że istnieją różne 
zastosowania dla biomasy i dlatego 
kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że cele dotyczące energii odnawialnej są przedstawiane procentowo, należy zastanowić 
się nad środkami równoległymi prowadzącymi do zmniejszenia całkowitego popytu na 
energię. Wiążące cele okresowe są konieczne do zapewnienia postępów w rozwijaniu energii 
ze źródeł odnawialnych na wczesnym etapie.
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Poprawka 166
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy.

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mające na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych i trwałych
zasobów biomasy. Państwa członkowskie 
powinny brać pod uwagę już istniejące, 
wydajne pod względem energetycznym 
konwencjonalne urządzenia do 
wytwarzania energii w sektorze 
grzewczym i chłodniczym oraz rozważyć 
jednoczesne stopniowe wprowadzenie 
odnawialnych źródeł energii, takich jak 
energia słoneczna i paliwa płynne.

Or. de

Uzasadnienie

Mobilizacja nowych zasobów biomasy to niewystarczający warunek podstawowy, ponieważ 
zasoby te muszą być również trwałe, aby zapewnić bezpieczeństwo innowacji i planowania. 
Ponadto polityka UE powinna uwzględnić potencjał istniejących systemów grzewczych 
i chłodniczych o bardzo dużej wydajności, aby umożliwić stopniowe i opłacalne 
wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia.

Poprawka 167
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, (11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
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państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy.

państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mające 
na uwadze fakt, że istnieją różne 
zastosowania dla energii ze źródeł 
odnawialnych i dlatego kluczowe 
znaczenie ma zmobilizowanie nowych 
zasobów odnawialnych. Podstawowe 
znaczenie ma zapewnienie, aby państwa 
członkowskie wprowadziły efektywne pod 
względem kosztów strategie polityczne i 
środki w celu zminimalizowania kosztów 
ponoszonych przez konsumentów i 
społeczeństwo.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa dotyczy nie tylko biomasy, lecz także innych źródeł odnawialnych, takich jak 
energia wiatru, energia słoneczna czy hydroenergia. Konsumenci nie powinni musieć płacić 
za „zieloną” energię dużo więcej niż za energię ze źródeł konwencjonalnych.

Poprawka 168
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne 
zastosowania dla biomasy i dlatego 
kluczowe znaczenie ma zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy.

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe. Ponieważ 
kwestie ochrony środowiska i  kwestie 
klimatyczne są ze sobą ściśle związane, 
należy zachęcić państwa członkowskie do 
wspierania przyjaznej dla środowiska 
produkcji energii, która nie przyczynia się 
do zwiększonej emisji gazów 
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cieplarnianych. Aby przybliżyć się do 
rozwiązania problemów klimatycznych 
ważne jest, aby podkreślić, że źródła 
energii neutralne pod względem wpływu 
na klimat nie powinny być traktowane 
gorzej niż inne źródła energii pod 
względem podatkowym.

Or. sv

Poprawka 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy.

(11) Aby całkowite cele zostały osiągnięte, 
państwa członkowskie powinny trzymać 
się orientacyjnego kursu, nakreślającego 
drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów 
oraz stworzyć krajowy plan działania 
zawierający cele sektorowe, mając na 
uwadze fakt, że istnieją różne zastosowania 
dla biomasy i dlatego kluczowe znaczenie 
ma zmobilizowanie nowych zasobów 
biomasy. Państwa członkowskie powinny 
rozważyć korzystanie z istniejących 
wydajnych energetycznie urządzeń 
wykorzystujących energię 
konwencjonalną w sektorze ciepłownictwa 
i chłodnictwa wraz ze stopniowym 
wprowadzeniem odnawialnych źródeł 
energii, począwszy od słonecznej energii 
termicznej oraz biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

W polityce UE należy uwzględnić potencjał istniejących bardzo wydajnych systemów 
grzewczych w celu umożliwienia stopniowego i efektywnego pod względem kosztów 
wprowadzenia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłownictwa.



PE407.890v01-00 46/110 AM\728452PL.doc

PL

Poprawka 170
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) podkreśla, że zachętę stosowaną do 
zwiększenia wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii powinno stanowić 
opodatkowanie związane z CO2, nie zaś 
subsydia państwowe. Punktem wyjścia 
musi być założenie, że odnawialne źródła 
energii konkurują na równych zasadach, 
tak aby mogły rozwijać się w sposób 
najbardziej konkurencyjny. Obowiązkiem 
Komisji Europejskiej jest dopilnowanie 
przestrzegania zasad pomocy państwowej.

Or. en

Poprawka 171
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy koniecznie zapewnić 
stosowanie przez państwa członkowskie 
opłacalnych strategii politycznych 
i środków celem minimalizacji kosztów dla 
konsumentów energii i społeczeństwa.

Or. fr

Uzasadnienie

Strategie polityczne w zakresie energii ze źródeł odnawialnych muszą być opłacalne.
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Poprawka 172
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby umożliwić osiągnięcie korzyści z 
postępu technologicznego i ekonomii skali, 
orientacyjny kurs powinien uwzględniać 
możliwość szybszego wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w późniejszych latach. Tym 
sposobem szczególną uwagę można 
poświęcić sektorom, które cierpią z 
powodu braku postępu technologicznego i 
ekonomii skali i pozostają słabo 
rozwinięte, ale które w przyszłości mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów wyznaczonych dla 2020 
r.

(12) Aby umożliwić osiągnięcie korzyści z 
postępu technologicznego i ekonomii skali, 
obowiązkowe cele okresowe powinny
uwzględniać możliwość szybszego wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w późniejszych latach. Tym 
sposobem szczególną uwagę można 
poświęcić sektorom, które cierpią z 
powodu braku postępu technologicznego i 
ekonomii skali i pozostają słabo 
rozwinięte, ale które w przyszłości mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów wyznaczonych dla 2020 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić osiągnięcie 20-procentowego celu WE dla energii odnawialnych w 2020 r., 
należy oprócz indywidualnego całościowego celu dla każdego państwa członkowskiego 
wyznaczyć również cele okresowe. Cele te powinny być wiążące dla państw członkowskich. 
Komisja Europejska powinna odpowiadać za nadzorowanie ich przestrzegania i w przypadku 
uchybień podejmować działania łącznie z nakładaniem bezpośrednich sankcji.

Poprawka 173
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby umożliwić osiągnięcie korzyści z 
postępu technologicznego i ekonomii skali, 
orientacyjny kurs powinien uwzględniać 
możliwość szybszego wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł 

(12) Aby umożliwić osiągnięcie korzyści z 
postępu technologicznego i ekonomii skali, 
te wiążące cele powinny uwzględniać 
możliwość szybszego wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł 
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odnawialnych w późniejszych latach. Tym 
sposobem szczególną uwagę można 
poświęcić sektorom, które cierpią z 
powodu braku postępu technologicznego i 
ekonomii skali i pozostają słabo 
rozwinięte, ale które w przyszłości mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów wyznaczonych dla 2020 
r.

odnawialnych w późniejszych latach. Tym 
sposobem szczególną uwagę można 
poświęcić sektorom, które cierpią z 
powodu braku postępu technologicznego i 
ekonomii skali i pozostają słabo 
rozwinięte, ale które w przyszłości mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów wyznaczonych dla 2020 
r.

Or. en

Uzasadnienie

Wiążące cele okresowe są konieczne do zapewnienia postępów w rozwijaniu energii ze źródeł 
odnawialnych na wczesnym etapie.

Poprawka 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby umożliwić osiągnięcie korzyści z 
postępu technologicznego i ekonomii skali, 
orientacyjny kurs powinien uwzględniać 
możliwość szybszego wzrostu 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w późniejszych latach. Tym 
sposobem szczególną uwagę można 
poświęcić sektorom, które cierpią z 
powodu braku postępu technologicznego i 
ekonomii skali i pozostają słabo 
rozwinięte, ale które w przyszłości mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów wyznaczonych dla 2020 
r.

(12) Aby umożliwić osiągnięcie korzyści z 
postępu technologicznego i ekonomii skali, 
obowiązkowe minimalne cele okresowe 
powinny uwzględniać możliwość 
szybszego wzrostu wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych w późniejszych 
latach. Tym sposobem szczególną uwagę 
można poświęcić sektorom, które cierpią z 
powodu braku postępu technologicznego i 
ekonomii skali i pozostają słabo 
rozwinięte, ale które w przyszłości mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do 
osiągnięcia celów wyznaczonych dla 
2020 r.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia rzeczywistych postępów państw członkowskich i niepozostawiania przez 
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nie decyzji do roku 2020 obrany kurs musi być obowiązkowy i postrzegany jako minimalny 
poziom, do którego należy dążyć.

Poprawka 175
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Aby zagwarantować spełnianie 
przez państwa członkowskie celów 
wyznaczonych w niniejszej dyrektywie, 
w szczególności wiążących celów 
okresowych i ostatecznych oraz ogólnego 
20-procentowego celu WE do 2020 r., a 
także aby stworzyć zachęty dla państw 
członkowskich do wykraczania poza te 
cele, niniejsza dyrektywa powinna 
wprowadzić mechanizm sankcji 
bezpośrednich. Sankcje powinny być 
nakładane przez Komisję na państwa 
członkowskie, które nie spełniają celów. 
Dochody z powyższych sankcji powinny 
być wykorzystywane do finansowania 
specjalnego funduszu (dochody 
przeznaczone na określony cel) zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich1. 
_____________________________
1Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnota Europejska reguluje od dawna wspólny rynek, wyznaczając w związku z tym kwoty 
i opłaty produkcyjne, które stanowią znaczne obciążenie dla państw członkowskich. Ponieważ 
obecnie kwoty stają się narzędziami polityki w dziedzinie ochrony środowiska, należy w takiej 
sytuacji ustanowić sankcje finansowe w celu stworzenia zachęt dla państw członkowskich do 
inwestowania w energię odnawialną, podczas gdy dochody z sankcji mogą być 
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wykorzystywane do przyspieszenia rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej.

Poprawka 176
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu dalszego zwiększenia 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych konieczne jest utworzenie 
dobrze funkcjonującego rynku energii; 
koszty zewnętrzne wytwarzania i zużycia 
energii należy odpowiednio przypisać 
poszczególnym źródłom energii. Jeśli 
odpowiednio uwzględni się wszelkie koszty 
społeczne, koszty środowiskowe oraz 
koszty związane z opieką zdrowotną, 
energia z większości obecnie dostępnych 
źródeł odnawialnych już jest 
konkurencyjna pod względem kosztów i 
często tańsza niż energia ze źródeł 
konwencjonalnych.  Systemy wsparcia na 
rzecz energii ze źródeł odnawialnych 
stanowią więc instrumenty polityczne 
służące zrekompensowaniu braku 
internalizacji kosztów zewnętrznych i 
gorszych warunków konkurencji na 
rynkach energii o zakłóconej konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest uwzględnienie odniesienia do kosztów zewnętrznych energii konwencjonalnej w 
porównaniu do kosztów energii ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 177
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Wspólnota i państwa członkowskie 
powinny poświęcić znaczącą ilość 
środków finansowych na badanie i rozwój 
technologii opierających się na 
odnawialnych źródłach energii, w tym z 
dochodów z systemu handlu 
uprawnieniami do emisji. Europejski 
Instytut Technologiczny powinien nadać 
pierwszeństwo pracom badawczo-
rozwojowym nad technologiami opartymi 
na odnawialnych źródłach energii.

Or. en

Poprawka 178
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 b preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) W odniesieniu do ustanowienia 
mechanizmu sankcji Komisja Europejska 
powinna być uprawniona do przyjęcia 
koniecznych środków wykonawczych. 
Środki te powinny zostać przyjęte 
najpóźniej do końca 2010 r.; powinny 
określać metody obliczania i ściągania kar 
oraz zawierać szczegółowe przepisy 
dotyczące obsługi administracyjnej 
sankcji oraz ustanowienia szczegółowego 
funduszu, do którego trafiać powinny te 
dochody, jak również zarządzania 
i wykorzystania tego funduszu do 
wspierania projektów w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych w tych państwach 
członkowskich, które przekroczyły swoje 
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cele, i ogólnie do wspierania 
i wzmacniania badań, produkcji i użycia 
energii ze źródeł odnawialnych 
i zwiększonej wydajności energetycznej 
w Unii Europejskiej.  Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy między innymi poprzez jej 
uzupełnienie o inne niż istotne elementy, 
środki te należy przyjąć zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą określoną w art. 5a decyzji Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji1. Komisja powinna także być 
uprawniona do zmiany wymogów w 
zakresie monitorowania i 
sprawozdawczości w świetle doświadczeń 
zdobytych podczas wdrażania dyrektywy.
1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 0023 - 0026.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja Europejska powinna przyjąć niezbędne środki wykonawcze (w ramach procedury 
regulacyjnej połączonej z kontrolą) w celu określenia sposobu obsługi kwot pobranych w 
ramach mechanizmu sankcji bezpośrednich i zarządzania nimi w celu wspierania inwestycji w 
energię ze źródeł odnawialnych poprzez zapewnienie państwom członkowskim odpowiednich 
bodźców.

Poprawka 179
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Publiczne wspieranie energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
opiera się na założeniu, że w dłuższej 
perspektywie może ona konkurować z 
konwencjonalnie wytwarzaną energią 
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elektryczną. Takie wsparcie będzie 
konieczne do osiągnięcia celów Wspólnoty 
w zakresie rozszerzenia, w szczególności 
do czasu, gdy ceny energii elektrycznej na 
rynku wewnętrznym będą odzwierciedlały 
pełne koszty społeczne i środowiskowe 
wykorzystanych źródeł energii. Wytyczne 
wspólnotowe oraz strategie polityczne 
dotyczące pomocy państwa na ochronę 
środowiska naturalnego powinny w pełni 
uwzględniać konieczność internalizacji 
wszystkich kosztów zewnętrznych energii 
elektrycznej do chwili osiągnięcia 
uczciwej konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

W kontekście rynku energii elektrycznej Komisja powinna – w związku z rewizją wytycznych 
wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska naturalnego – zapewnić 
uczciwą konkurencję w zakresie wszystkich źródeł energii odnawialnej. Energię elektryczną 
ze źródeł kopalnych oraz energię jądrową wciąż sprzedaje się po cenach, które nie 
odzwierciedlają prawdziwych kosztów.

Poprawka 180
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Wysokość sankcji należy obliczyć na 
podstawie występujących w państwie 
członkowskim niedoborów energii ze 
źródeł odnawialnych liczonych w MWh 
w stosunku do obowiązkowego celu 
okresowego i powinno się ją ustalić na 
odpowiednim poziomie, aby stanowiła 
bodziec dla państw członkowskich do 
inwestowania w energię ze źródeł 
odnawialnych, w celu osiągnięcia, a 
nawet przekroczenia celów krajowych.



PE407.890v01-00 54/110 AM\728452PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Metoda oceny oraz wysokość sankcji powinny stanowić dla państw członkowskich 
rzeczywisty, silny bodziec do inwestowania w odnawialne źródła energii w celu osiągnięcia, a 
nawet przekroczenia celów krajowych – tak aby nie uznawały one sankcji za tanie 
rozwiązanie pozwalające uniknąć ciążących na nich zobowiązań. Zgodnie z bieżącymi 
analizami ekonomicznymi odpowiednią podstawą obliczania wysokości sankcji – zważywszy 
na wyżej wspomniane cele – byłaby kwota 90 euro za każdą brakującą MWh energii ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 181
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12c) Wspierając rozwój rynku 
odnawialnych źródeł energii, należy wziąć 
pod uwagę pozytywny wpływ na 
możliwości rozwoju regionalnego i 
lokalnego, perspektywy eksportu, spójność 
społeczną i możliwości zatrudnienia, 
szczególnie w przypadku małych i 
średnich przedsiębiorstw, a także 
niezależnych producentów energii 
elektrycznej.

Or. en

Poprawka 182
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Punktem wyjściowym dla obranego 
kursu powinien być rok 2005, ponieważ 
jest to ostatni rok, dla którego dostępne są 

skreślony
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wiarygodne dane dotyczące udziałów 
energii odnawialnych w poszczególnych 
krajach.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązuje cel wynoszący 20%. Jak i kiedy państwa członkowskie osiągną ten cel musi 
zależeć od nich samych. Ponadto ustanowienie roku 2005 jako punktu wyjścia nie 
uwzględniałoby wielu działań podjętych przez państwa członkowskie w latach 1990-2005.

Poprawka 183
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Punktem wyjściowym dla obranego 
kursu powinien być rok 2005, ponieważ 
jest to ostatni rok, dla którego dostępne są 
wiarygodne dane dotyczące udziałów 
energii odnawialnych w poszczególnych 
krajach.

(13) Punktem wyjściowym dla obranego 
kursu powinien być rok 2005, ponieważ 
jest to ostatni rok, dla którego dostępne są 
wiarygodne dane dotyczące udziałów 
energii odnawialnych w poszczególnych 
krajach, oraz stanowi on podstawę do 
obliczania celu wydajności energetycznej 
„20% do 2020 r.”.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że cele dotyczące energii odnawialnej są przedstawiane procentowo, należy zastanowić 
się nad środkami równoległymi prowadzącymi do zmniejszenia całkowitego popytu na 
energię.
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Poprawka 184
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Należy ustalić jednoznaczne 
definicje odnawialnych źródeł energii. 
Niniejszą dyrektywą powinny być objęte 
jedynie źródła należące do określonej 
kategorii odnawialnych źródeł energii 
według Eurostatu i IPCC.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywą należy objąć jedynie prawdziwe odnawialne źródła energii.

Poprawka 185
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Zamiarem państw członkowskich 
może być zachęcanie władz lokalnych i 
regionalnych do ustanawiania celów 
przekraczających cele krajowe oraz 
zaangażowanie władz lokalnych i 
regionalnych w prace zmierzające do 
opracowania krajowych planów działania 
oraz uświadomienia korzyści płynących z 
energii ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wdrożenie dyrektywy dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych będzie obejmowało wiele 
działań na szczeblu lokalnym i regionalnym, należy więc w możliwie największym stopniu 
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włączyć władze lokalne i regionalne w planowanie i wykonywanie planów krajowych.

Poprawka 186
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Za odnawialne źródło energii nie 
należy uznawać torfu.

Or. en

Uzasadnienie

Torf uznawany jest za odrębną kategorię w ramach IPCC. Według IPCC torf nie jest 
odnawialnym źródłem energii i emisje gazów cieplarnianych pochodzące z torfu muszą być 
zgłaszane przez podmioty jako część emisji pochodzących z gazów kopalnych.

Poprawka 187
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Konieczne jest określenie 
jednoznacznych zasad obliczania udziału 
energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych.

(14) Konieczne jest określenie 
przejrzystych i jednoznacznych zasad 
obliczania udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych.

Or. en
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Poprawka 188
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych, wpływ zmiennych warunków 
klimatycznych powinien być łagodzony 
przez zastosowanie zasady normalizacji.

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych i energii wiatrowej, wpływ 
zmiennych warunków klimatycznych 
powinien być łagodzony przez 
zastosowanie zasady normalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak hydroenergia, energia wiatrowa uzależniona jest od warunków pogodowych. W 
odniesieniu do energii wiatrowej należy również wprowadzić zasadę normalizacji.

Poprawka 189
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych, wpływ zmiennych warunków 
klimatycznych powinien być łagodzony 
przez zastosowanie zasady normalizacji.

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych i energii wiatrowej, wpływ 
zmiennych warunków klimatycznych 
powinien być łagodzony przez 
zastosowanie zasady normalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Energia wiatrowa, tak jak hydroenergia, podlega zmiennym warunkom klimatycznym.
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Poprawka 190
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych, wpływ zmiennych warunków
klimatycznych powinien być łagodzony 
przez zastosowanie zasady normalizacji.

(15) Przy obliczaniu wkładu energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych i energii wiatrowej, wpływ 
zmiennych warunków klimatycznych 
powinien być łagodzony przez 
zastosowanie zasady normalizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zmienne warunki klimatyczne produkcja energii wiatrowej w bardzo dużym 
stopniu ulega wahaniom, i z tego względu powinna podlegać zasadzie normalizacji.

Poprawka 191
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wód gruntowych oraz pomp 
ciepła wykorzystujących ciepło z wód 
powierzchniowych lub powietrza w celu 
doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
określonego wkładu energii (zazwyczaj 
energii elektrycznej). Należy uwzględnić 
energię termiczną pochodzącą z systemów 
ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujących energię geotermalną po 
odjęciu wkładu energii ze źródeł 
nieodnawialnych wymaganego do 
eksploatacji systemów.
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współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie energii geotermalnej należy używać spójnej nomenklatury przewidzianej przez 
Europejską Radę Energii Geotermalnej w celu unikania zamieszania.

Pompy ciepła wykorzystujące zasoby geotermalne z ziemi lub wód gruntowych potrzebują 
pewnego wkładu energii (zazwyczaj w postaci energii elektrycznej) do funkcjonowania, tak 
jak wszystkie inne systemy energetyczne. W celu określenia całkowitej ilości wytworzonego 
ciepła użytkowego ze źródeł odnawialnych, ostateczny wkład energii należy odjąć od 
podpowierzchniowego wytwarzania geotermalnego ogrzewania lub chłodzenia.

Poprawka 192
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 

(16) Pompy ciepła wykorzystujące energię 
aerotermiczną, geotermalną lub 
hydrotermalną jako źródło ciepła powinny 
być brane pod uwagę przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie.
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w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła są w stanie zapewnić ogrzewanie lub chłodzenie poprzez wykorzystanie energii 
odnawialnej z powietrza, wody lub ziemi. Do funkcjonowania pompy ciepła potrzebują 
energii pomocniczej. Energia elektryczna nie jest jedynym źródłem napędu pomp ciepła. 
Pompy ciepła mogą być zasilane również przez inne źródła energii, jak np. gaz. Wszystkie 
technologie powinny być traktowane w taki sam sposób. W tym celu należy unikać opisowych 
wymogów w odniesieniu do danych technologii.  Oprócz tego, podstawą wyliczania udziału 
energii ze źródeł odnawialnych powinien być art. 5.

Poprawka 193
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 

(16) Pompy ciepła wykorzystujące energię 
aerotermiczną, geotermalną lub 
hydrotermalną jako źródło ciepła powinny 
być brane pod uwagę przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie.
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rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła są w stanie zapewnić ogrzewanie lub chłodzenie poprzez wykorzystanie energii 
odnawialnej z powietrza, wody lub ziemi. Do funkcjonowania pompy ciepła potrzebują 
energii pomocniczej. Energia elektryczna nie jest jedynym źródłem napędu pomp ciepła. 
Pompy ciepła mogą być zasilane również przez inne źródła energii, jak np. gaz. Wszystkie 
technologie powinny być traktowane w taki sam sposób. W tym celu należy unikać opisowych 
wymogów w odniesieniu do danych technologii.  Oprócz tego, podstawą wyliczania udziału 
energii ze źródeł odnawialnych powinien być art. 5.

Poprawka 194
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wód gruntowych oraz pomp 
ciepła wykorzystujących ciepło z wód 
powierzchniowych lub powietrza w celu 
doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga pewnego 
wkładu energii (zazwyczaj w postaci 
energii elektrycznej). Należy uwzględnić 
energię termiczną pochodzącą z systemów 
ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujących energię geotermalną po 
odliczeniu wkładu energii ze źródeł 
nieodnawialnych wymaganego do 
eksploatacji systemów.
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

EGEC oraz Europejski Komitet Geotermalnych Pomp Ciepła uzgodniły następującą 
nomenklaturę, spójną ze ich definicją energii geotermalnej:

 podpowierzchniowa energia geotermalna: ciepło z ziemi, w tym z wód gruntowych.
 ciepło z otoczenia: ciepło z powietrza lub wód powierzchniowych.
 pompa ciepła: urządzenie do korzystania z energii odnawialnej o niskiej temperaturze w 

postaci podpowierzchniowego ciepła geotermalnego lub ciepła z otoczenia.
Podpowierzchniowe systemy geotermalne wykorzystują energię nagromadzoną (w wodzie, 
glebie lub skale) w górnych 400 m podglebia.

Poprawka 195
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie nie powinny być 
brane pod uwagę pompy ciepła 
wykorzystujące ciepło z powietrza.
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pompy ciepła wykorzystują znaczną ilość energii elektrycznej, która pozyskana 
została m.in. przy niskim poziomie wydajności energetycznej ze źródeł nieodnawialnych, nie 
mogą być sklasyfikowane jako odnawialne źródło energii.

Poprawka 196
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Dlatego w 
celu uniknięcia wspierania zużycia
znacznej ilości energii konwencjonalnej
każdy rodzaj pompy ciepła musi spełniać
minimalne wymagania współczynnika 
efektywności ustanowione w decyzji 
Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego, aby 
użyteczna energia termiczna pochodząca 
z pompy ciepła do celów pomiarowych 
była zgodna z celami określonymi w tej 
dyrektywie.



AM\728452PL.doc 65/110 PE407.890v01-00

PL

Or. de

Uzasadnienie

Najbardziej wydajne rodzaje pomp ciepła muszą niezależnie od źródła ciepła (powietrze, 
woda lub grunt) pozostawać w zgodzie z nową dyrektywą Komisji w sprawie oznakowania 
ekologicznego 2007/742/WE.

Poprawka 197
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz z powietrza może 
wymagać znacznej ilości energii 
konwencjonalnej w celu doprowadzenia 
ciepła do użytecznej temperatury. Dlatego 
przy kontroli zgodności z celami 
wyznaczonymi w niniejszej dyrektywie 
pod uwagę powinny być brane jedynie 
pompy ciepła spełniające minimalne 
wymagania współczynnika efektywności 
ustanowione w decyzji Komisji 
2007/742/WE, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1980/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 
r. w sprawie zrewidowanego programu 
przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pompy ciepła wymagają korzystania z energii konwencjonalnej (energia 
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elektryczna, gaz ziemny, itd.). Nie trzeba więc dokonywać rozróżnienia pomiędzy różnymi 
rodzajami pomp ciepła. Ponadto, takie podejście stanowi podstawę oznakowania 
ekologicznego wymienionego w punkcie preambuły, które przyznawane będzie wszystkim 
rodzajom pomp ciepła (niezależnie od rodzaju źródła energii, tzn. ciepła lub zimna) po 
spełnieniu minimalnych standardów wydajności (w odniesieniu do wydajności w trybie 
ogrzewania i chłodzenia).

Poprawka 198
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza,
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 
lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz z powietrza może 
wymagać znacznej ilości energii 
konwencjonalnej w celu doprowadzenia 
ciepła do użytecznej temperatury. Dlatego 
przy kontroli zgodności z celami 
wyznaczonymi w niniejszej dyrektywie 
pod uwagę powinny być brane jedynie 
pompy ciepła spełniające minimalne 
wymagania współczynnika efektywności 
ustanowione w decyzji Komisji 
2007/742/WE, zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 1980/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 
r. w sprawie zrewidowanego programu 
przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pompy ciepła wymagają korzystania z energii konwencjonalnej (energia 
elektryczna, gaz ziemny, itd.). Nie trzeba dokonywać rozróżnienia pomiędzy różnymi 
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rodzajami pomp ciepła. Ponadto, takie podejście stanowi podstawę oznakowania 
ekologicznego wymienionego w punkcie preambuły, które przyznawane będzie wszystkim 
rodzajom pomp ciepła (niezależnie od rodzaju źródła energii, tzn. ciepła lub zimna) po 
spełnieniu minimalnych standardów wydajności (w odniesieniu do wydajności w trybie 
ogrzewania i chłodzenia).

Poprawka 199
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza, 
spełniających minimalne wymagania 
współczynnika efektywności ustanowione 
w decyzji Komisji 2007/742/WE, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego 
programu przyznawania wspólnotowego 
oznakowania ekologicznego.

(16) Działanie pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby geotermalne z 
ziemi lub wody oraz pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza w 
celu doprowadzenia energii termicznej do 
użytecznej temperatury, wymaga 
stosowania energii elektrycznej. Pompy 
ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza 
często potrzebują znacznej ilości energii 
konwencjonalnej. Dlatego przy kontroli 
zgodności z celami wyznaczonymi w 
niniejszej dyrektywie pod uwagę powinna 
być brana jedynie użyteczna energia 
termiczna pochodząca z pomp ciepła 
wykorzystujących energię geotermalną z 
ziemi lub wody.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza są instrumentem oszczędzania energii, który 
jest objęty obowiązującą dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
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energetycznych. Aby uniknąć podwójnego liczenia, energii spożytkowanej w ten sposób nie 
powinno się brać pod uwagę do celów niniejszej dyrektywy.

Poprawka 200
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy wspierać fazę demonstracji i 
komercjalizacji zdecentralizowanych 
technologii w zakresie energii 
odnawialnej. Dążenie do 
zdecentralizowanej produkcji energii 
niesie ze sobą wiele korzyści, jak np. 
wykorzystanie lokalnych źródeł energii, 
krótsze odległości transportu oraz 
mniejsze straty przesyłowe. Wspiera ono 
również rozwój i spójność Wspólnoty 
(m.in. poprzez zapewnienie źródeł 
dochodu oraz tworzenie miejsc pracy na 
szczeblu lokalnym).

Or. en

Poprawka 201
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W dłuższym okresie nie może dojść 
do żadnych zakłóceń konkurencji wskutek 
wsparcia lub subwencjonowania energii 
ze źródeł odnawialnych.

Or. de
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Uzasadnienie

Wspieranie energii ze źródeł odnawialnych nie może prowadzić do zakłóceń konkurencji, 
ponieważ energia odnawialna musi utrzymywać samodzielną i konkurencyjną pozycję na 
rynku.

Poprawka 202
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17b) Recykling biomasy, w szczególności 
drewna, musi mieć zawsze pierwszeństwo 
przed wykorzystaniem do produkcji 
energii.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych nie może mieć negatywnego wpływu na 
recykling, szczególnie w przypadku drewna.

Poprawka 203
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17c) Aby w pełni wykorzystać potencjał 
biomasy, państwa członkowskie i UE 
powinny zapewnić większą mobilizację 
istniejących rezerw drewna oraz 
opracowanie nowych systemów 
gospodarki leśnej.

Or. de
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Uzasadnienie

W państwach członkowskich oraz w UE wykorzystuje się jedynie część potencjału biomasy, w 
szczególności drewna. W przypadku systemów gospodarki leśnej należy poprawić niezbędne 
struktury, aby móc zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych w tym sektorze.

Poprawka 204
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17d) Rolna produkcja wysokiej jakości 
żywności musi mieć pierwszeństwo przed 
wykorzystaniem do produkcji energii.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie biomasy do produkcji energii nie może mieć negatywnego wpływu na 
produkcję żywności.

Poprawka 205
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Importowana energia elektryczna, 
wyprodukowana poza terytorium 
Wspólnoty ze źródeł odnawialnych, może 
być zaliczana na poczet realizacji celów 
państw członkowskich. Niemniej jednak, 
aby uniknąć wzrostu netto emisji gazów 
cieplarnianych w wyniku zmiany 
wykorzystania istniejących źródeł 
odnawialnych i ich całościowego bądź 
częściowego zastąpienia 
konwencjonalnymi źródłami energii, 

(18) Importowana energia elektryczna, 
wyprodukowana poza terytorium 
Wspólnoty ze źródeł odnawialnych, może 
być zaliczana na poczet realizacji celów 
państw członkowskich. Aby zapewnić 
możliwość wiarygodnego monitorowania i 
rejestrowania importu energii, powinien on 
podlegać systemowi gwarancji 
pochodzenia. Uwzględnione zostaną 
umowy z krajami trzecimi dotyczące 
organizacji handlu energią elektryczną 
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liczona powinna być jedynie energia 
elektryczna wytworzona przez instalacje 
energii odnawialnej, które oddano do 
eksploatacji po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy. Aby zapewnić możliwość 
wiarygodnego monitorowania i 
rejestrowania importu energii, powinien on 
podlegać systemowi gwarancji 
pochodzenia. Uwzględnione zostaną 
umowy z krajami trzecimi dotyczące 
organizacji handlu energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dlaczego nie uwzględnić już działających instalacji, jeżeli mogą one spełnić wymogi?

Poprawka 206
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Importowana energia elektryczna, 
wyprodukowana poza terytorium 
Wspólnoty ze źródeł odnawialnych, może 
być zaliczana na poczet realizacji celów 
państw członkowskich. Niemniej jednak, 
aby uniknąć wzrostu netto emisji gazów 
cieplarnianych w wyniku zmiany 
wykorzystania istniejących źródeł 
odnawialnych i ich całościowego bądź 
częściowego zastąpienia 
konwencjonalnymi źródłami energii, 
liczona powinna być jedynie energia 
elektryczna wytworzona przez instalacje 
energii odnawialnej, które oddano do 
eksploatacji po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy. Aby zapewnić możliwość 
wiarygodnego monitorowania i 
rejestrowania importu energii, powinien on 

(18) Importowana energia elektryczna, 
wyprodukowana poza terytorium 
Wspólnoty ze źródeł odnawialnych, może 
być zaliczana na poczet realizacji celów 
państw członkowskich. Niemniej jednak, 
aby wspierać większe wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych nie tylko w 
Unii Europejskiej oraz by uniknąć wzrostu 
netto emisji gazów cieplarnianych w 
wyniku zmiany wykorzystania istniejących 
źródeł odnawialnych i ich całościowego 
bądź częściowego zastąpienia 
konwencjonalnymi źródłami energii, 
liczona powinna być jedynie energia 
elektryczna wytworzona w krajach, które 
mają porównywalnie ambitne cele w 
zakresie większego wykorzystania energii 
ze źródeł odnawialnych wytworzonej przez 
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podlegać systemowi gwarancji 
pochodzenia. Uwzględnione zostaną 
umowy z krajami trzecimi dotyczące 
organizacji handlu energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

instalacje energii odnawialnej, które 
oddano do eksploatacji po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, i która jest fizycznie 
importowana i zużywana. Aby zapewnić 
możliwość wiarygodnego monitorowania i 
rejestrowania importu energii, powinien on 
podlegać systemowi gwarancji ujawniania 
źródeł pochodzenia. Uwzględnione zostaną 
umowy z krajami trzecimi dotyczące 
organizacji handlu energią elektryczną 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozwój energii ze źródeł odnawialnych mógł przebiegać sprawnie, konieczne jest 
zwiększenie ich wykorzystania w możliwie jak największej liczbie krajów i regionów. Dlatego 
należy unikać zachęcania gospodarczo słabszych krajów do eksportowania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zamiast wykorzystywania jej do zaspokojenie 
zapotrzebowania we własnym kraju.

Poprawka 207
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niniejsza dyrektywa nie wymaga, 
aby państwa członkowskie uznawały 
zakup gwarancji pochodzenia energii 
elektrycznej od innego państwa 
członkowskiego lub podobny zakup 
energii elektrycznej za element 
wypełnienia krajowego zobowiązania 
kontyngentowego. Jednakże w celu 
ułatwienia handlu energią elektryczną 
wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii 
i udostępnienia konsumentowi 
przejrzystych kryteriów wyboru między 
energią elektryczną wytwarzaną z 
nieodnawialnych źródeł energii i energią 
elektryczną wytwarzaną z odnawialnych 
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źródeł energii, gwarancja pochodzenia 
takiej energii elektrycznej jest konieczna. 
Systemy dotyczące gwarancji pochodzenia 
same z siebie nie implikują prawa do 
czerpania korzyści z krajowych 
mechanizmów wsparcia, funkcjonujących 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Ważne jest, aby wszystkie 
formy energii elektrycznej produkowanej 
z odnawialnych źródeł energii były 
zaopatrzone w gwarancje pochodzenia.

Or. en

Poprawka 208
Esko Seppänen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) W związku z rynkowym systemem 
hurtowych cen energii elektrycznej, 
dyrektywa ta stanowi nowy początek dla 
inwestycji w instalacje jądrowe o zerowej 
emisyjności. Stosownie do tego każda 
nowa inwestycja w zakresie elektrowni 
jądrowych powinna wiązać się ze 
zwiększeniem udziału energii wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Inwestycje w zakresie energii jądrowej nie powodują zwiększenia emisji, lecz inwestorzy 
muszą jednocześnie wziąć odpowiedzialność za zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych.
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Poprawka 209
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18b) Istotne jest również wyraźne 
rozróżnienie pomiędzy gwarancjami 
pochodzenia a wymienialnymi „zielonymi 
certyfikatami”.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować przejrzystość w odniesieniu do źródła energii, które posłużyło do 
wytworzenia energii elektrycznej oraz by nie zakłócić istniejącego dobrowolnego rynku 
wymienialnych „zielonych certyfikatów”, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy nimi.

Poprawka 210
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18c) Państwa członkowskie 
odpowiedzialne są za osiągnięcie swych 
indywidualnych celów w odniesieniu do 
udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Na szczeblu krajowym państwa 
członkowskie posługują się rozmaitymi 
krajowymi systemami wspierania rozwoju 
odnawialnych źródeł energii, łącznie z 
„zielonymi certyfikatami”, pomocą 
inwestycyjną, zwolnieniami podatkowymi 
lub obniżaniem podatku, zwrotami 
podatkowymi oraz systemami wsparcia 
cen bezpośrednich. Jednym z ważnych 
środków osiągnięcia celu niniejszej 
dyrektywy jest zagwarantowanie 
sprawnego funkcjonowania tych 
mechanizmów do chwili uruchomienia 
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stosownych ram Wspólnoty w celu 
zachowania zaufania ze strony 
inwestorów.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki niektórym odpowiednio dobrze opracowanym krajowym systemom wsparcia, w 
połączeniu z funkcjonującą administracją, Europa jest światowym liderem w zakresie energii 
odnawialnych. Dlatego należy zapewnić, by te systemy wsparcia również w przyszłości 
gwarantowały dalszy rozwój energii odnawialnych w Europie.

Poprawka 211
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18d) Ponieważ państwa członkowskie 
zapewniają bezpośrednie i pośrednie 
wsparcie dla nieodnawialnych źródeł 
energii bez pełnej internalizacji 
poniesionych zewnętrznych kosztów, 
występują zakłócenia wewnętrznego rynku 
energii na korzyść tych źródeł energii. Z 
tego względu odpowiednie wsparcie 
energii ze źródeł odnawialnych nie może 
być traktowane jako zakłócenie 
konkurencji, lecz powinno być 
postrzegane jako działanie na rzecz 
utworzenia bardziej wyrównanych 
warunków rynkowych. W celu stworzenia 
równych zasad na wewnętrznym rynku 
energii państwa członkowskie muszą być 
w stanie zapewnić zachęty do zwiększania 
udziału energii ze źródeł odnawialnych na 
wewnętrznym rynku energii.

Or. en
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Uzasadnienie

Odnawialne źródła energii przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego i nie 
powodują żadnych późniejszych kosztów ekologicznych. Dlatego odpowiednia rekompensata 
w oparciu o koszty, których udało się uniknąć, nie może być postrzegana jako zakłócenie 
konkurencji.

Poprawka 212
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
źródeł odnawialnych w innych państwach 
członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
pochodzenia w tych sektorach.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiedzialne są za osiągnięcie swych wiążących celów krajowych. 
Pomyślny rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie wynika przede wszystkim z dobrze 
opracowanych krajowych systemów wsparcia oraz funkcjonującej administracji. W niniejszej 
dyrektywie państwa członkowskie mają wolny wybór co do sektora, w którym chcą się 
najbardziej angażować. Dlatego dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest konieczny.
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Poprawka 213
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
źródeł odnawialnych w innych państwach 
członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
pochodzenia w tych sektorach.

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
oprócz niezbędnych wysiłków na szczeblu 
krajowym należy ułatwić użytkowanie w 
państwach członkowskich energii 
wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych 
w innych państwach członkowskich oraz 
umożliwić państwom członkowskim 
uwzględnianie energii elektrycznej, 
ogrzewania i chłodzenia, zużytych w 
innych państwach członkowskich na 
poczet swoich celów krajowych. Dlatego 
należy przyjąć zharmonizowane przepisy 
dotyczące sporządzania i przekazywania 
gwarancji pochodzenia w tych sektorach.

Or. en

Uzasadnienie

W pierwszej kolejności wysiłki na rzecz wspierania energii odnawialnych muszą być 
podejmowane we własnym kraju.

Poprawka 214
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
źródeł odnawialnych w innych państwach 

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
źródeł odnawialnych w innych państwach 
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członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
pochodzenia w tych sektorach.

członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
pochodzenia w tych sektorach. Podobnie, 
system gwarancji pochodzenia powinien 
również mieć zastosowanie do biopaliw i 
innych biopłynów, by zapewnić większą 
elastyczność i zmniejszenie kosztów przy 
realizacji celów w zakresie biopaliw. Z 
tego względu należy również przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
oddzielnego systemu zbywalnych 
uprawnień dla biopaliw i innych 
biopłynów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć system gwarancji pochodzenia w celu uwzględnienia biopaliw w 
oddzielnym systemie zbywalnych uprawnień, uzyskania większej elastyczności w realizacji 
celów w zakresie biopaliw oraz uniknięcia zbędnego fizycznego przepływu biopaliw. 
Proponowany system będzie współdziałał z obecnymi środkami wsparcia państw 
członkowskich w zakresie regulacji biopaliw, takimi jak zobowiązania dotyczące biopaliw, 
oraz opierał się na istniejących w głównych państwach członkowskich UE systemach 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych, a także zezwalał na ich harmonizację.

Poprawka 215
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
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źródeł odnawialnych w innych państwach 
członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
pochodzenia w tych sektorach.

źródeł odnawialnych w innych państwach 
członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
pochodzenia w tych sektorach. 
Przekazywanie gwarancji pochodzenia 
powinno być dopuszczalne zarówno w 
przypadku rządów, jak i firm.

Or. en

Uzasadnienie

To firmy podejmują decyzje w zakresie inwestycji w projekty dotyczące energii odnawialnych. 
Z tego względu należy dołożyć starań, by firmy, jako uczestnicy rynku, mogły posiadać i 
przekazywać gwarancje pochodzenia. Ta zasada powinna znaleźć wyraźne odzwierciedlenie 
w dyrektywie.

Poprawka 216
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
źródeł odnawialnych w innych państwach 
członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 

(19) Aby stworzyć możliwości 
zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 
określonych w niniejszej dyrektywie, 
należy ułatwić użytkowanie w państwach 
członkowskich energii wyprodukowanej ze 
źródeł odnawialnych w innych państwach 
członkowskich oraz umożliwić państwom 
członkowskim uwzględnianie energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, 
zużytych w innych państwach 
członkowskich na poczet swoich celów 
krajowych. Dlatego należy przyjąć 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
sporządzania i przekazywania gwarancji 
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pochodzenia w tych sektorach. pochodzenia w tych sektorach. 
Przekazywanie gwarancji pochodzenia 
powinno być dopuszczalne zarówno w 
przypadku rządów, jak i firm.

Or. en

Poprawka 217
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Obowiązek wydania, na życzenie, 
gwarancji pochodzenia dla ogrzewania 
lub chłodzenia wyprodukowanego z 
odnawialnych źródeł energii, powinien 
być ograniczony do obiektów o mocy co 
najmniej 5 MWth, tak aby uniknąć 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
które zostałyby nałożone, gdyby 
obowiązkiem tym objęto również mniejsze 
instalacje, w tym instalacje znajdujące się 
w gospodarstwach domowych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiedzialne są za osiągnięcie swych wiążących celów krajowych. 
Pomyślny rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie wynika przede wszystkim z dobrze 
opracowanych krajowych systemów wsparcia oraz funkcjonującej administracji. W niniejszej 
dyrektywie państwa członkowskie mają wolny wybór co do sektora, w którym chcą się 
najbardziej angażować. Dlatego dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest konieczny.
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Poprawka 218
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Obowiązek wydania, na życzenie, 
gwarancji pochodzenia dla ogrzewania lub 
chłodzenia wyprodukowanego z 
odnawialnych źródeł energii, powinien być 
ograniczony do obiektów o mocy co 
najmniej 5 MWth, tak aby uniknąć 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
które zostałyby nałożone, gdyby 
obowiązkiem tym objęto również mniejsze 
instalacje, w tym instalacje znajdujące się 
w gospodarstwach domowych.

(20) Obowiązek wydania, na życzenie, 
gwarancji pochodzenia dla ogrzewania lub 
chłodzenia wyprodukowanego z 
odnawialnych źródeł energii, powinien być 
ograniczony do obiektów o mocy co 
najmniej 1 MWth, tak aby uniknąć 
nadmiernych obciążeń administracyjnych, 
które zostałyby nałożone, gdyby 
obowiązkiem tym objęto również mniejsze 
instalacje, w tym instalacje znajdujące się 
w gospodarstwach domowych.

Or. de

Uzasadnienie

Aby przy realizacji celu dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych uwzględniać 
również mniejsze obiekty, które w sumie reprezentują ogromny potencjał, należy przy 
wydawaniu gwarancji pochodzenia wziąć pod uwagę obiekty o mocy co najmniej 1 MWth.

Poprawka 219
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stworzenia systemu 
wcześniejszej autoryzacji przekazywania 
gwarancji pochodzenia między państwami 
członkowskimi, jeżeli jest to konieczne do 
zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii, do 
osiągnięcia celów związanych ze 
środowiskiem, leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia lub do osiągnięcia 

skreślony
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zgodności z celami określonymi w 
niniejszej dyrektywie. Takie systemy 
powinny być ograniczone do tego, co jest 
konieczne i proporcjonalne, i nie powinny 
stanowić środka arbitralnej 
dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiedzialne są za osiągnięcie swych wiążących celów krajowych. 
Pomyślny rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie wynika przede wszystkim z dobrze 
opracowanych krajowych systemów wsparcia oraz funkcjonującej administracji. W niniejszej 
dyrektywie państwa członkowskie mają wolny wybór co do sektora, w którym chcą się 
najbardziej angażować. Dlatego dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest konieczny.

Poprawka 220
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stworzenia systemu 
wcześniejszej autoryzacji przekazywania 
gwarancji pochodzenia między państwami 
członkowskimi, jeżeli jest to konieczne do 
zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii, do 
osiągnięcia celów związanych ze 
środowiskiem, leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia lub do osiągnięcia 
zgodności z celami określonymi w 
niniejszej dyrektywie. Takie systemy 
powinny być ograniczone do tego, co jest 
konieczne i proporcjonalne, i nie powinny 
stanowić środka arbitralnej 
dyskryminacji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenie nie są towarem zbywalnym i nie mogą być przekazywane.

Poprawka 221
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stworzenia systemu 
wcześniejszej autoryzacji przekazywania 
gwarancji pochodzenia między państwami 
członkowskimi, jeżeli jest to konieczne do 
zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii, do 
osiągnięcia celów związanych ze 
środowiskiem, leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia lub do osiągnięcia 
zgodności z celami określonymi w 
niniejszej dyrektywie. Takie systemy 
powinny być ograniczone do tego, co jest 
konieczne i proporcjonalne, i nie powinny 
stanowić środka arbitralnej 
dyskryminacji.

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Nie jest logiczne, aby na jednolitym europejskim rynku gazu zezwalać państwom 
członkowskim na wprowadzanie ograniczeń dotyczących przekazywania gwarancji 
pochodzenia między państwami członkowskimi. Ponadto ograniczenia takie nie są zgodne 
z trzecim pakietem energetycznym, którego celem jest zachęcenie do transgranicznego handlu 
energią.
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Poprawka 222
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stworzenia systemu 
wcześniejszej autoryzacji przekazywania 
gwarancji pochodzenia między państwami 
członkowskimi, jeżeli jest to konieczne do 
zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii, do 
osiągnięcia celów związanych ze 
środowiskiem, leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia lub do osiągnięcia 
zgodności z celami określonymi w 
niniejszej dyrektywie. Takie systemy 
powinny być ograniczone do tego, co jest 
konieczne i proporcjonalne, i nie powinny 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji.

(21) Państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość stworzenia systemu 
wcześniejszej autoryzacji przekazywania 
certyfikatów rozliczania transferu między 
państwami członkowskimi, jeżeli jest to 
konieczne do zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii, do 
osiągnięcia celów związanych ze 
środowiskiem, leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia lub do osiągnięcia 
zgodności z celami określonymi w 
niniejszej dyrektywie. Takie systemy 
powinny być ograniczone do tego, co jest 
konieczne i proporcjonalne, i nie powinny 
stanowić środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy elastyczny sposób osiągania krajowych celów w dziedzinie energii odnawialnych został 
wprowadzony w niniejszej dyrektywie dla tych państw członkowskich, które chcą skorzystać 
z takiego systemu. Istotne jest, aby rozróżniać gwarancje pochodzenia, które służą wyłącznie 
celowi ujawnienia źródeł pochodzenia i certyfikaty rozliczania transferu, które służą 
wyłączenie rozliczaniu celów.

Poprawka 223
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Po sprawdzeniu systemu 
zharmonizowanych gwarancji 
pochodzenia Komisja powinna zbadać, czy 

skreślony
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konieczne są jakieś dalsze zmiany.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiedzialne są za osiągnięcie swych wiążących celów krajowych. 
Pomyślny rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie wynika przede wszystkim z dobrze 
opracowanych krajowych systemów wsparcia oraz funkcjonującej administracji. W niniejszej 
dyrektywie państwa członkowskie mają wolny wybór co do sektora, w którym chcą się
najbardziej angażować. Dlatego dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest konieczny.

Poprawka 224
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Po sprawdzeniu systemu 
zharmonizowanych gwarancji 
pochodzenia Komisja powinna zbadać, czy 
konieczne są jakieś dalsze zmiany.

skreślony

Or. en

Poprawka 225
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Po sprawdzeniu systemu 
zharmonizowanych gwarancji 
pochodzenia Komisja powinna zbadać, czy
konieczne są jakieś dalsze zmiany.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Ten punkt preambuły nie jest potrzebny.

Poprawka 226
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uniknięcia ingerencji w 
systemy wsparcia, którymi objęte są 
istniejące instalacje, i w celu uniknięcia 
nadmiernych rekompensat dla 
producentów energii odnawialnej, między 
państwami członkowskimi mogą być 
przekazywane jedynie gwarancje 
pochodzenia wydane dla instalacji, które 
zostały oddane do eksploatacji po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, lub 
dla produkcji będącej rezultatem 
zwiększenia mocy wytwarzania energii 
odnawialnej danej instalacji po tej dacie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiedzialne są za osiągnięcie swych wiążących celów krajowych. 
Pomyślny rozwój odnawialnych źródeł energii w Europie wynika przede wszystkim z dobrze 
opracowanych krajowych systemów wsparcia oraz funkcjonującej administracji. W niniejszej 
dyrektywie państwa członkowskie mają wolny wybór co do sektora, w którym chcą się 
najbardziej angażować. Dlatego dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest konieczny.
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Poprawka 227
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uniknięcia ingerencji w 
systemy wsparcia, którymi objęte są 
istniejące instalacje, i w celu uniknięcia 
nadmiernych rekompensat dla 
producentów energii odnawialnej, między 
państwami członkowskimi mogą być 
przekazywane jedynie gwarancje 
pochodzenia wydane dla instalacji, które 
zostały oddane do eksploatacji po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, lub 
dla produkcji będącej rezultatem 
zwiększenia mocy wytwarzania energii 
odnawialnej danej instalacji po tej dacie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia nie są towarem zbywalnym i nie mogą być przekazywane.

Poprawka 228
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uniknięcia ingerencji w 
systemy wsparcia, którymi objęte są 
istniejące instalacje, i w celu uniknięcia 
nadmiernych rekompensat dla 
producentów energii odnawialnej, między 
państwami członkowskimi mogą być 
przekazywane jedynie gwarancje 
pochodzenia wydane dla instalacji, które 
zostały oddane do eksploatacji po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, lub 

skreślony
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dla produkcji będącej rezultatem 
zwiększenia mocy wytwarzania energii 
odnawialnej danej instalacji po tej dacie.

Or. en

Poprawka 229
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W celu uniknięcia ingerencji w 
systemy wsparcia, którymi objęte są 
istniejące instalacje, i w celu uniknięcia 
nadmiernych rekompensat dla 
producentów energii odnawialnej, między 
państwami członkowskimi mogą być 
przekazywane jedynie gwarancje 
pochodzenia wydane dla instalacji, które 
zostały oddane do eksploatacji po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, lub 
dla produkcji będącej rezultatem 
zwiększenia mocy wytwarzania energii 
odnawialnej danej instalacji po tej dacie.

(23) W celu uniknięcia ingerencji w 
systemy wsparcia, którymi objęte są 
istniejące instalacje, i w celu uniknięcia 
nadmiernych rekompensat dla 
producentów energii odnawialnej, między 
państwami członkowskimi mogą być 
przekazywane jedynie certyfikaty 
rozliczania transferu wydane dla 
instalacji, które zostały oddane do 
eksploatacji po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy, lub dla produkcji 
będącej rezultatem zwiększenia mocy 
wytwarzania energii odnawialnej danej 
instalacji po tej dacie.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy elastyczny sposób osiągania krajowych celów w dziedzinie energii odnawialnych został 
wprowadzony w niniejszej dyrektywie dla tych państw członkowskich, które chcą skorzystać 
z takiego systemu. Istotne jest, aby rozróżniać gwarancje pochodzenia, które służą wyłącznie 
celowi ujawnienia źródeł pochodzenia i certyfikaty rozliczania transferu, które służą 
wyłączenie rozliczaniu celów.
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Poprawka 230
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zostało wykazane, że brak 
przejrzystych przepisów i koordynacji 
między poszczególnymi organami 
wydającymi zezwolenia utrudnia 
wykorzystanie energii odnawialnej. 
Specyficzna struktura sektora energii 
odnawialnej powinna zostać dlatego wzięta 
pod uwagę przez krajowe, regionalne i 
lokalne organy przy dokonywaniu 
przeglądu procedur administracyjnych 
stosowanych przy wydawaniu zezwoleń na 
budowę i eksploatację obiektów 
produkujących energię elektryczną, 
ogrzewanie i chłodzenie lub paliwa 
transportowe z odnawialnych źródeł 
energii. Administracyjne procedury 
wydawania zezwolenia powinny zostać 
usprawnione i powinny wyraźnie określać 
terminy dla instalacji wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i 
wytyczne dotyczące planowania powinny 
zostać dostosowane w celu uwzględnienia 
oszczędnych i przyjaznych dla środowiska 
urządzeń grzewczych, chłodzących i 
elektrycznych, wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.

(24) Zostało wykazane, że brak 
przejrzystych przepisów i koordynacji 
między poszczególnymi organami 
wydającymi zezwolenia utrudnia 
wykorzystanie energii odnawialnej. 
Specyficzna struktura sektora energii 
odnawialnej powinna zostać dlatego wzięta 
pod uwagę przez krajowe, regionalne i 
lokalne organy przy dokonywaniu 
przeglądu procedur administracyjnych 
stosowanych przy wydawaniu zezwoleń na 
budowę i eksploatację obiektów 
produkujących energię elektryczną, 
ogrzewanie i chłodzenie lub paliwa 
transportowe z odnawialnych źródeł 
energii. Należy ustanowić jeden organ 
administracyjny odpowiedzialny za 
wydawanie wszystkich niezbędnych 
zezwoleń. Organ ten powinien być 
zlokalizowany jak najbliżej projektów, 
najlepiej na szczeblu komunalnym lub 
regionalnym. Administracyjne procedury 
wydawania zezwolenia powinny zostać 
usprawnione i powinny wyraźnie określać 
terminy dla instalacji wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i 
wytyczne dotyczące planowania powinny 
zostać dostosowane w celu uwzględnienia 
oszczędnych i przyjaznych dla środowiska 
urządzeń grzewczych, chłodzących i 
elektrycznych, wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.

Or. en

Uzasadnienie

Szybki rozwój energii ze źródeł odnawialnych często hamowany jest przez skomplikowane 
procedury, zbyt wiele poziomów decyzyjnych oraz rozproszenie odpowiedzialności. 
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Różnorakie sprawy powinny być prowadzone przez jeden centralny organ. Nie oznacza to 
jednak, że organ wydający zezwolenia umiejscowiony jest tylko na szczeblu krajowym. W 
przypadku opracowania przez jednostki komunalne własnych planów rozwoju energii 
odnawialnych, powinny one - być może we współpracy z wyższym szczeblem administracji -
stać się jednostkami odpowiedzialnymi za dany obszar.

Poprawka 231
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zostało wykazane, że brak 
przejrzystych przepisów i koordynacji 
między poszczególnymi organami 
wydającymi zezwolenia utrudnia 
wykorzystanie energii odnawialnej. 
Specyficzna struktura sektora energii 
odnawialnej powinna zostać dlatego wzięta 
pod uwagę przez krajowe, regionalne i 
lokalne organy przy dokonywaniu 
przeglądu procedur administracyjnych 
stosowanych przy wydawaniu zezwoleń na 
budowę i eksploatację obiektów 
produkujących energię elektryczną, 
ogrzewanie i chłodzenie lub paliwa 
transportowe z odnawialnych źródeł 
energii. Administracyjne procedury 
wydawania zezwolenia powinny zostać 
usprawnione i powinny wyraźnie określać 
terminy dla instalacji wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i 
wytyczne dotyczące planowania powinny 
zostać dostosowane w celu uwzględnienia 
oszczędnych i przyjaznych dla środowiska 
urządzeń grzewczych, chłodzących i 
elektrycznych, wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.

(24) Zostało wykazane, że brak 
przejrzystych przepisów i koordynacji 
między poszczególnymi organami 
wydającymi zezwolenia utrudnia 
wykorzystanie energii odnawialnej. 
Specyficzna struktura sektora energii 
odnawialnej powinna zostać dlatego wzięta 
pod uwagę przez krajowe, regionalne i 
lokalne organy przy dokonywaniu 
przeglądu procedur administracyjnych 
stosowanych przy wydawaniu zezwoleń na 
budowę i eksploatację obiektów 
produkujących energię elektryczną, 
ogrzewanie i chłodzenie lub paliwa 
transportowe z odnawialnych źródeł 
energii. Należy ustanowić jeden organ 
administracyjny odpowiedzialny za 
wydawanie wszystkich niezbędnych 
zezwoleń. Administracyjne procedury 
wydawania zezwolenia powinny zostać 
usprawnione i powinny wyraźnie określać 
terminy dla instalacji wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych. Zasady i 
wytyczne dotyczące planowania powinny 
zostać dostosowane w celu uwzględnienia 
oszczędnych i przyjaznych dla środowiska 
urządzeń grzewczych, chłodzących i 
elektrycznych, wykorzystujących 
odnawialne źródła energii.

Or. en
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Uzasadnienie

Korzystanie z energii odnawialnych często połączone jest z wieloma obciążeniami 
administracyjnymi, które powinny być zredukowane do minimum, ponieważ w tym sektorze 
działa wiele MŚP.

Poprawka 232
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na poziomie krajowym i regionalnym 
zasady i obowiązki dotyczące minimalnych 
wymogów w zakresie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych w nowych i 
odnowionych budynkach doprowadziły do 
znacznego wzrostu użytkowania energii ze 
źródeł odnawialnych. Działania te powinny 
być wspierane w szerszym kontekście 
europejskim, podobnie jak bardziej 
wydajne zastosowania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii w przepisach i 
kodeksach budowlanych.

(26) Na poziomie krajowym i regionalnym 
zasady i obowiązki dotyczące minimalnych 
wymogów w zakresie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych w nowych 
budynkach doprowadziły do znacznego 
wzrostu użytkowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Działania te powinny być 
wspierane w szerszym kontekście 
europejskim, podobnie jak bardziej 
wydajne zastosowania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii w przepisach i 
kodeksach budowlanych.

Or. de

Uzasadnienie

Zasady i obowiązki dotyczące wymogów minimalnych powinny mieć zastosowanie wyłącznie 
do nowych budynków.

Poprawka 233
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na poziomie krajowym i regionalnym 
zasady i obowiązki dotyczące minimalnych 

(26) Na poziomie krajowym i regionalnym 
zasady i obowiązki dotyczące minimalnych 
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wymogów w zakresie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych w nowych i 
odnowionych budynkach doprowadziły do 
znacznego wzrostu użytkowania energii ze 
źródeł odnawialnych. Działania te powinny 
być wspierane w szerszym kontekście 
europejskim, podobnie jak bardziej 
wydajne zastosowania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii w przepisach i 
kodeksach budowlanych.

wymogów w zakresie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych w nowych 
budynkach doprowadziły do znacznego 
wzrostu użytkowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Działania te powinny być 
wspierane w szerszym kontekście 
europejskim, podobnie jak bardziej 
wydajne zastosowania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii w przepisach i 
kodeksach budowlanych.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w odnowionych budynkach stwarza nadmierne 
i niewspółmierne obciążenie dla właścicieli. Już samo odnowienie daje zwykle znaczne 
możliwości oszczędności energii. Ponadto w niektórych państwach członkowskich istnieją 
przepisy dotyczące ochrony obiektów zabytkowych, które nie są zgodne z wymogiem 
wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych po renowacji.

Poprawka 234
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Na poziomie krajowym i regionalnym 
zasady i obowiązki dotyczące minimalnych 
wymogów w zakresie stosowania energii 
ze źródeł odnawialnych w nowych i 
odnowionych budynkach doprowadziły do 
znacznego wzrostu użytkowania energii ze 
źródeł odnawialnych. Działania te powinny 
być wspierane w szerszym kontekście 
europejskim, podobnie jak bardziej 
wydajne zastosowania wykorzystujące 
odnawialne źródła energii w przepisach i 
kodeksach budowlanych.

(26) Na poziomie krajowym i regionalnym 
zasady i obowiązki dotyczące minimalnych 
wymogów w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych w nowych i odnowionych 
budynkach doprowadziły do znacznego 
wzrostu energii ze źródeł odnawialnych. 
Działania te powinny być wspierane w 
szerszym kontekście europejskim, 
podobnie jak bardziej wydajne 
energetycznie budynki.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy wspierać w sektorze budownictwa korzystanie z energii odnawialnych, w tym 
systemów energii biernej. Jednakże musi to stanowić cześć kompleksowego podejścia 
mającego na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii w tym sektorze, przy czym istotny 
jest każdy budynek niezależnie od tego, czy jest on nowy czy odnowiony.

Poprawka 235
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Ceny paliw wzrosły, a rosnąca liczba 
ludzi we Wspólnocie Europejskiej boryka 
się z niedostatkiem energii; koszty 
ponoszone przez konsumentów powinny 
być uwzględniane w kontekście 
wspierania energii ze źródeł 
odnawialnych. W celu zlikwidowania 
niedostatku energii potrzebne jest 
zintegrowane podejście obejmujące, 
oprócz środków społecznych i ochrony 
konsumentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji, energooszczędne usprawnienia 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
oraz długofalowe cele w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego zmierzające do 
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 236
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Parlament Europejski, w swej 
rezolucji z dnia 14 lutego 2006 r. 
zawierającej zalecenia dla Komisji w 
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sprawie ogrzewania i chłodzenia z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii1, domagał się ulg podatkowych, 
pomocy w formie inwestycji 
bezpośrednich, środków regulacyjnych 
i innych mechanizmów promowania 
użytkowania systemów wykorzystujących 
energię odnawialną oraz lokalnych 
i zdalnie obsługiwanych systemów 
grzewczych i chłodniczych 
wykorzystujących energie odnawialne.
_______________________________
1 Dz.U. C 290 E, z 29.11.2006, str. 115.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie promowania odnawialnych źródeł energii z dnia 14 lutego 2006 r. 
Parlament Europejski dostrzegł znaczenie systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia dla 
osiągnięcia celu UE, którym jest 20% udział energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 237
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych.

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz systemów 
hybrydowych łączących energię 
konwencjonalną i odnawialne źródła 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy hybrydowe wykorzystujące energię konwencjonalną oraz energię ze źródeł 
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odnawialnych stanowią optymalny pod względem gospodarczym oraz środowiskowym sposób 
wprowadzenia energii odnawialnych do sektora ogrzewania, chłodzenia oraz energii 
elektrycznej. Konsumenci powinni otrzymywać odpowiednie informacje, które umożliwią im 
podejmowanie świadomych decyzji w odniesieniu do sposobu zmniejszenia zużycia energii, 
związanych z tym emisji oraz korzystania z zasobów naturalnych.

Poprawka 238
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych.

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz systemów 
hybrydowych łączących energię 
konwencjonalną i odnawialne źródła 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy hybrydowe wykorzystujące energię konwencjonalną oraz energię ze źródeł 
odnawialnych stanowią optymalny pod względem gospodarczym oraz środowiskowym sposób 
wprowadzenia energii odnawialnych do sektora ogrzewania, chłodzenia oraz energii 
elektrycznej. Konsumenci powinni otrzymywać odpowiednie informacje, które umożliwią im 
podejmowanie świadomych decyzji w odniesieniu do sposobu zmniejszenia zużycia energii, 
związanych z tym emisji oraz korzystania z zasobów naturalnych.

Poprawka 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
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chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych.

chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych oraz systemów 
hybrydowych łączących energię 
konwencjonalną i odnawialne źródła 
energii.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy hybrydowe wykorzystujące energię konwencjonalną oraz energię ze źródeł 
odnawialnych stanowią optymalny pod względem gospodarczym oraz środowiskowym sposób 
wprowadzenia energii odnawialnych do sektora ogrzewania, chłodzenia oraz energii 
elektrycznej. Konsumenci powinni otrzymywać odpowiednie informacje, które umożliwią im 
podejmowanie świadomych decyzji w odniesieniu do sposobu zmniejszenia zużycia energii, 
związanych z tym emisji oraz korzystania z zasobów naturalnych.

Poprawka 240
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych.

(27) Luki informacyjne i szkoleniowe, 
zwłaszcza w sektorze ogrzewania i 
chłodzenia, powinny zostać usunięte, aby 
zachęcić do wykorzystywania zarówno
energii ze źródeł odnawialnych, jak i 
technologii zapewniających wysoką 
wydajność.

Or. en

Uzasadnienie

Politykę należy określać raczej pod względem zobowiązań opartych na wynikach niż pod 
względem środków. Wymaga to zatem optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii, a nie jednej z tych opcji. Ponadto w przypadku danego 
budynku mogą nie występować dostępne lokalnie odnawialne źródła energii.



AM\728452PL.doc 97/110 PE407.890v01-00

PL

Poprawka 241
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych powinna mieć w 
dalszym ciągu zastosowanie w odniesieniu 
do kwestii nieobjętych niniejszą 
dyrektywą, takich jak uznawanie 
kwalifikacji zawodowych instalatorów, 
którzy nie są certyfikowani w jednym 
państwie członkowskim.

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma w dalszym 
ciągu zastosowanie do uznawania 
kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Jeżeli 
podejmowanie lub wykonywanie zawodu 
instalatora jest regulowane, warunki 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
określone są w dyrektywie 2005/36/WE; 
warunki te dotyczą również instalatorów 
certyfikowanych w jednym z państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa 2005/36/WE określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Musi ona również mieć zastosowanie do instalatorów, którzy 
dobrowolnie poddali się procedurze certyfikacji zgodnie z dyrektywą w sprawie energii 
odnawialnej. Instalacja urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych stanowi 
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jedynie część zadań np. instalatora systemów grzewczych. Certyfikacja jedynie części danego 
zawodu nie może zezwalać na wykonywanie całego zakresu obowiązków danego zawodu 
regulowanego. Podstawę prawną dla kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi 
art. 47 traktatu WE.

Poprawka 242
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych powinna mieć w 
dalszym ciągu zastosowanie w odniesieniu 
do kwestii nieobjętych niniejszą 
dyrektywą, takich jak uznawanie 
kwalifikacji zawodowych instalatorów, 
którzy nie są certyfikowani w jednym 
państwie członkowskim.

(28) Do opracowania szkoleń konieczne
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma w dalszym 
ciągu zastosowanie do uznawania 
kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Jeżeli 
podejmowanie lub wykonywanie zawodu 
instalatora jest regulowane, warunki 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
określone są w dyrektywie 2005/36/WE; 
warunki te dotyczą również instalatorów 
certyfikowanych w jednym z państw 
członkowskich.

Or. de
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Uzasadnienie

Dyrektywa 2005/36/WE określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Musi ona również mieć zastosowanie do instalatorów, którzy 
dobrowolnie poddali się procedurze certyfikacji zgodnie z dyrektywą w sprawie energii 
odnawialnej. Instalacja urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych stanowi 
jedynie część zadań np. instalatora systemów grzewczych. Certyfikacja jedynie części danego
zawodu nie może zezwalać na wykonywanie całego zakresu obowiązków danego zawodu 
regulowanego. Podstawę prawną dla kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi 
art. 47 traktatu WE.

Poprawka 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych powinna mieć w 
dalszym ciągu zastosowanie w odniesieniu 
do kwestii nieobjętych niniejszą 
dyrektywą, takich jak uznawanie 
kwalifikacji zawodowych instalatorów, 
którzy nie są certyfikowani w jednym 
państwie członkowskim.

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma w dalszym 
ciągu zastosowanie do uznawania 
kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Jeżeli 
podejmowanie lub wykonywanie zawodu 
instalatora jest regulowane, warunki 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
określone są w dyrektywie 2005/36/WE; 
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warunki te dotyczą również instalatorów 
certyfikowanych w jednym z państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa 2005/36/WE określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Musi ona również mieć zastosowanie do instalatorów, którzy 
dobrowolnie poddali się procedurze certyfikacji zgodnie z dyrektywą w sprawie energii 
odnawialnej. Instalacja urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych stanowi 
jedynie część zadań np. instalatora systemów grzewczych. Certyfikacja jedynie części danego 
zawodu nie może zezwalać na wykonywanie całego zakresu obowiązków danego zawodu 
regulowanego. Podstawę prawną dla kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi 
art. 47 traktatu WE.

Poprawka 244
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie 
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych powinna mieć w 

(28) Do opracowania szkoleń konieczne 
jest skoordynowane podejście, a w celu 
uniknięcia zakłóceń na rynku i 
zapewnienia konsumentom produktów i 
usług wysokiej jakości instalatorzy małych 
urządzeń wykorzystujących odnawialne 
źródła energii powinni mieć dostęp do 
odpowiedniej certyfikacji. Państwa 
członkowskie powinny wzajemnie
uznawać swoje krajowe systemy 
certyfikacji, które powinny opierać się na 
minimalnych zharmonizowanych zasadach, 
uwzględniających europejskie normy 
technologiczne oraz istniejące systemy 
szkoleń i kwalifikacji dla instalatorów 
urządzeń wykorzystujących źródła energii 
odnawialnej. Dyrektywa 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 
września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych ma w dalszym 
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dalszym ciągu zastosowanie w odniesieniu 
do kwestii nieobjętych niniejszą 
dyrektywą, takich jak uznawanie 
kwalifikacji zawodowych instalatorów, 
którzy nie są certyfikowani w jednym 
państwie członkowskim.

ciągu zastosowanie do uznawania 
kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Jeżeli 
podejmowanie lub wykonywanie zawodu 
instalatora jest regulowane, warunki 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
określone są w dyrektywie 2005/36/WE; 
warunki te dotyczą również instalatorów 
certyfikowanych w jednym z państw 
członkowskich.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa 2005/36/WE określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku 
zawodów regulowanych. Musi ona również mieć zastosowanie do instalatorów, którzy 
dobrowolnie poddali się procedurze certyfikacji zgodnie z dyrektywą w sprawie energii 
odnawialnej. Instalacja urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych stanowi 
jedynie część zadań np. instalatora systemów grzewczych. Certyfikacja jedynie części danego 
zawodu nie może zezwalać na wykonywanie całego zakresu obowiązków danego zawodu 
regulowanego. Podstawę prawną dla kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych stanowi 
art. 47 traktatu WE.

Poprawka 245
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Elektrownie pracujące w cyklu 
kombinowanym w optymalny sposób łączą 
zalety różnych rodzajów energii ze źródeł 
odnawialnych, charakteryzując się 
jednocześnie niezawodnością 
i wydajnością właściwą tradycyjnym, 
dużym elektrowniom. Komisja Europejska 
powinna zachęcić do rozwoju takich 
elektrowni oraz badań nad nimi. Wzrost 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w Europie byłby w ten sposób skuteczniej 
wykorzystany, ponieważ elektrownie 
pracujące w cyklu kombinowanym są 
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w stanie łączyć energię wytwarzaną w 
całej Europie w elektrowniach 
wiatrowych, słonecznych, wodnych oraz 
elektrowniach wykorzystujących biomasę 
oraz kontrolować jej przepływ.

Or. de

Uzasadnienie

Elektrownie pracujące w cyklu kombinowanym mogą połączyć zalety i wady różnych 
rodzajów energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym uzupełniać energię wiatrową i 
słoneczną, wytwarzaną jedynie przy odpowiednich warunkach, energią produkowaną z 
biogazu oraz energią wodną, a także kontrolować jej przepływ.

Poprawka 246
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Podczas gdy dyrektywa 2005/36/WE 
określa wymagania w zakresie 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych, w tym również wymagania 
dla architektów, należy zadbać o to, aby 
architekci i planiści we właściwy sposób 
uwzględniali wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych w swoich planach i 
projektach. Państwa członkowskie 
powinny zatem dostarczyć wyraźne 
wytyczne. Powinno to odbyć się bez 
uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2005/36/WE, a w szczególności jej art. 46 i 
49.

(29) Podczas gdy dyrektywa 2005/36/WE 
określa wymagania w zakresie 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych, w tym również wymagania 
dla architektów, należy zadbać o to, aby 
architekci i planiści we właściwy sposób 
uwzględniali wykorzystanie optymalnego 
połączenia odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii w swoich 
planach i projektach. Państwa 
członkowskie powinny zatem dostarczyć 
wyraźne wytyczne. Powinno to odbyć się 
bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2005/36/WE, a w szczególności jej art. 46 
i 49.

Or. en

Uzasadnienie

Politykę należy określać raczej pod względem zobowiązań opartych na wynikach niż pod 
względem środków. Wymaga to zatem optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii i 
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wysokowydajnych technologii, a nie jednej z tych opcji. Ponadto w przypadku danego 
budynku mogą nie występować dostępne lokalnie odnawialne źródła energii. Wydajność 
energetyczna ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów na 2020 r. Ma to jeszcze większe 
znaczenie w odniesieniu do budynków, ponieważ posiadają one ważny potencjał w zakresie 
wydajności energetycznej.

Poprawka 247
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Podczas gdy dyrektywa 2005/36/WE 
określa wymagania w zakresie 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych, w tym również wymagania 
dla architektów, należy zadbać o to, aby 
architekci i planiści we właściwy sposób 
uwzględniali wykorzystanie energii ze 
źródeł odnawialnych w swoich planach i 
projektach. Państwa członkowskie 
powinny zatem dostarczyć wyraźne 
wytyczne. Powinno to odbyć się bez 
uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2005/36/WE, a w szczególności jej art. 46 i 
49.

(29) Podczas gdy dyrektywa 2005/36/WE 
określa wymagania w zakresie 
wzajemnego uznawania kwalifikacji 
zawodowych, w tym również wymagania 
dla architektów, należy zadbać o to, aby 
architekci i planiści we właściwy sposób 
uwzględniali wykorzystanie optymalnego 
połączenia odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii w swoich 
planach i projektach. Państwa 
członkowskie powinny zatem dostarczyć 
wyraźne wytyczne. Powinno to odbyć się 
bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
2005/36/WE, a w szczególności jej art. 46 
i 49.

Or. en

Uzasadnienie

Politykę należy określać raczej pod względem zobowiązań opartych na wynikach niż pod 
względem środków. Wymaga to zatem optymalnego połączenia odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii, a nie jednej z tych opcji. Ponadto w przypadku danego 
budynku mogą nie występować dostępne lokalnie odnawialne źródła energii. Wydajność 
energetyczna ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów na 2020 r. Ma to jeszcze większe 
znaczenie w odniesieniu do budynków, ponieważ posiadają one ważny potencjał w zakresie 
wydajności energetycznej.
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Poprawka 248
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Istnieje potrzeba zdecydowanego 
wsparcia integracji producentów energii 
odnawialnej z sieciami przekazowymi, a 
także wykorzystania systemów 
tymczasowego przechowywania energii 
(takich jak baterie) dla „zintegrowanej” 
produkcji energii odnawialnej.

Or. en

Uzasadnienie

Brak równowagi pomiędzy wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych i 
zapotrzebowaniem na energię wymaga zdolności do efektywnego pośredniego 
magazynowania energii.

Poprawka 249
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Koszty przyłączenia do sieci 
energetycznej nowych producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
powinny mieć charakter obiektywny, 
przejrzysty i niedyskryminujący; właściwie 
uwzględnione powinny być korzyści, jakie 
daje sieci przyłączenie nowych 
generatorów.

(30) Koszty przyłączenia do sieci 
energetycznej i gazowej nowych 
producentów energii elektrycznej i gazu z 
odnawialnych źródeł energii powinny mieć 
charakter obiektywny, przejrzysty i 
niedyskryminujący; właściwie 
uwzględnione powinny być korzyści, jakie 
daje sieci przyłączenie nowych 
generatorów.

Or. it
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Uzasadnienie

Należy rozszerzyć przepisy, aby obejmowały one również produkcję gazu z odnawialnych 
źródeł energii.

Poprawka 250
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Koszty przyłączenia do sieci 
energetycznej nowych producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
powinny mieć charakter obiektywny, 
przejrzysty i niedyskryminujący; właściwie 
uwzględnione powinny być korzyści, jakie 
daje sieci przyłączenie nowych 
generatorów.

(30) Koszty przyłączenia do sieci 
energetycznej nowych producentów energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
powinny mieć charakter obiektywny, 
przejrzysty i niedyskryminujący; właściwie 
uwzględnione powinny być korzyści, jakie 
daje sieci przyłączenie nowych 
generatorów, w szczególności poprzez 
specjalny program w zakresie podziału 
kosztów przyłączenia.

Or. it

Poprawka 251
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Producenci energii elektrycznej, 
którzy chcą eksploatować zasoby energii 
odnawialnych w peryferyjnych regionach 
Wspólnoty, szczególnie w regionach 
wyspiarskich i regionach o niskiej gęstości 
zaludnienia, powinni móc korzystać 
z umiarkowanych kosztów przyłączenia. 
Ma to na celu zapewnienie, że nie są oni 
w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do 
producentów, którzy umiejscowieni są w 
leżących bardziej centralnie i bardziej 
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uprzemysłowionych regionach o większej 
gęstości zaludnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji podkreśla, że koszty przyłączenia do sieci muszą być „przejrzyste” 
i „niedyskryminacyjne”. Ten punkt nie jest kwestionowany, lecz istnieje ryzyko błędnej 
interpretacji zasady „niedyskryminacji”. Zakazanie wszelkich działań politycznych 
niemających na celu utrzymanie równych zasad nie uwzględnia specjalnych potrzeb 
odizolowanych obszarów.

Poprawka 252
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) Organy administracji 
odpowiedzialne za nadzór nad 
autoryzacjami, certyfikację i 
licencjonowanie elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii muszą działać obiektywnie, 
przejrzyście, bez dyskryminacji i 
proporcjonalnie przy podejmowaniu 
decyzji w odniesieniu do szczegółowych 
projektów. Wszelkie nadużycia lub 
sztucznie tworzone obciążenia dla 
projektów w zakresie energii odnawialnej,
takie jak na przykład nieuzasadnione 
traktowanie ich w sposób podobny, jak 
projektów niosących ze sobą duże 
zagrożenie dla zdrowia, są 
niedopuszczalne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać niepotrzebnych barier administracyjnych dla rozwoju energii odnawialnych.
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Poprawka 253
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W niektórych okolicznościach nie ma 
możliwości zapewnienia pełnego przesyłu 
i dystrybucji energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii bez uszczerbku dla niezawodności 
i bezpieczeństwa istniejącej sieci 
energetycznej. W takich okolicznościach 
właściwe może być wypłacenie 
producentom rekompensaty finansowej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodów, które uzasadniałyby taki punkt preambuły.

Poprawka 254
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) W niektórych okolicznościach nie ma 
możliwości zapewnienia pełnego przesyłu i 
dystrybucji energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
bez uszczerbku dla niezawodności i 
bezpieczeństwa istniejącej sieci 
energetycznej. W takich okolicznościach 
właściwe może być wypłacenie 
producentom rekompensaty finansowej.

(31) W niektórych okolicznościach nie ma 
możliwości zapewnienia pełnego przesyłu i 
dystrybucji energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii 
bez uszczerbku dla niezawodności i 
bezpieczeństwa istniejącej sieci 
energetycznej. W takich okolicznościach 
powinna istnieć możliwość wymagania od 
operatora rozważenia zwiększenia 
przepustowości sieci.

Or. de
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Uzasadnienie

Większość państw członkowskich już wspiera wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych za pomocą stałych premii za przekazanie energii elektrycznej do sieci, 
finansowanych przez wszystkich użytkowników. W przypadku energii elektrycznej premie takie 
prowadzą do dodatkowych opłat. Jeżeli do tego wypłacanoby rekompensatę finansową na 
wypadek, gdyby wyprodukowana dodatkowo energia elektryczna nie mogła zostać włączona 
do sieci, na przykład wskutek burzy w przypadku energii wiatrowej, zwiększyłoby to jeszcze 
bardziej ceny energii elektrycznej, nie przyczyniając się do realizacji celu rozbudowy sieci.

Poprawka 255
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) Energia produkowana przez 
morskie elektrownie wiatrowe znajdujące 
się poza wodami terytorialnymi 
przypisywana jest temu państwu 
członkowskiemu, do którego sieci 
elektrownia ta jest podłączona.

Or. de

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich morskie elektrownie wiatrowe będą znajdować się 
poza wodami terytorialnymi. Obiekty te powinny być wzięte pod uwagę.

Poprawka 256
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biopaliwa
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 

(34) Produkcja biomasy dla celów 
wytworzenia energii powinna być 
zrównoważona ekologicznie i społecznie. 
Biomasa dla celów wytworzenia energii



AM\728452PL.doc 109/110 PE407.890v01-00

PL

biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska. 

stosowana do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biomasa, która korzysta z krajowych 
systemów wsparcia, powinna w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska i rozwoju 
społecznego.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska i rozwoju społecznego powinny dotyczyć 
wszystkich zastosowań biomasy.

Poprawka 257
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biopaliwa 
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska.

(34) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie i zgodna 
z przepisami prawa pracy. Biopaliwa 
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska oraz być w zgodzie 
z konwencjami Światowej Organizacji 
Pracy w sprawie praw pracowniczych 
i warunków pracy.

Or. it

Uzasadnienie

Zgodność z przepisami prawa pracy powinna stanowić niezbędne kryterium, stojące na równi 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju środowiska, należy również sprawdzić, czy 
ratyfikowano i wdrożono główne normy pracy określone przez MOP.
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Poprawka 258
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biopaliwa
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska.

(34) Produkcja biomasy powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biomasa
stosowana do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biomasa, która korzysta z krajowych 
systemów wsparcia, powinna w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Dlaczego tylko biopaliwa i biopłyny mają być zrównoważone ekologicznie, a nie biomasa?

Poprawka 259
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biopaliwa 
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska. 

(34) Produkcja biopaliw powinna być 
zrównoważona ekologicznie. Biopaliwa 
stosowane do tego, aby osiągnąć cele 
określone w niniejszej dyrektywie, oraz 
biopaliwa, które korzystają z krajowych 
systemów wsparcia, powinny w związku z 
tym podlegać kryteriom zrównoważonego 
rozwoju środowiska i rozwoju 
społecznego. 

Or. en
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