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Poprawka 419
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania. 

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
we współpracy z organami regionalnymi
krajowy plan działania.

Or. en

Uzasadnienie

Zdecentralizowane organy powinny ponosić odpowiedzialność w tym względzie.

Poprawka 420
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania.

1. Każde państwo członkowskie we 
współpracy z organami regionalnymi i po 
przeprowadzeniu ścisłych konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami przyjmuje 
krajowy plan działania.

Or. en

Uzasadnienie

Władze regionalne muszą zostać wyraźnie włączone w proces przygotowywania krajowych 
planów działania. Zainteresowane podmioty posiadające wiedzę techniczną powinny zostać 
czynnie włączone w opracowywanie krajowych planów działania w celu wsparcia stabilności 
długoterminowych inwestycji.
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Poprawka 421
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w różnych 
środkach transportu, w sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, oraz wspieranie jej 
wykorzystania w sektorze energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a 
także w różnych środkach transportu, 
biorąc pod uwagę konkurencyjność 
zastosowań innych niż wytwarzanie 
energii (szczególnie przy produkcji  
żywności i odzyskiwaniu odpadów), a 
także środki, które należy podjąć w celu 
wypełnienia zobowiązań zawartych w art. 
12–17. Każdy środek jest przedstawiany 
łącznie z kosztami.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” (traktat UE, art. 174 ust. 2) środki transportu, 
które obecnie powodują największe zużycie energii z paliw kopalnych i są odpowiedzialne za 
najwyższe emisje CO2, powinny w największym stopniu uczestniczyć w osiągnięciu celu 10% 
udziału energii odnawialnej. Proponowana dodana treść zapewnia przejrzystość przy 
podziale obciążeń w sektorze transportu.
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Poprawka 422
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r., a także cele dla 
państw członkowskich w zakresie 
wydajności energetycznej w dziedzinie 
transportu oraz odpowiednie środki, które 
należy podjąć dla osiągnięcia tych celów, 
w tym krajowe strategie ukierunkowane na 
rozwój istniejących zasobów biomasy i 
zmobilizowanie nowych zasobów biomasy 
do różnych zastosowań, a także środki, 
które należy podjąć w celu wypełnienia 
zobowiązań zawartych w art. 12–17.

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 423
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
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chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym współpracę między 
organami lokalnymi, regionalnymi i 
krajowymi, krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów i zmobilizowanie nowych 
zasobów do różnych zastosowań, a także 
środki, które należy podjąć w celu 
wypełnienia zobowiązań zawartych w art. 
12–17.

Or. en

Uzasadnienie

O ile projekty w zakresie energii odnawialnej są przyjmowane i promowane na poziomie 
krajowym, o tyle problemy pojawiają się często na etapie przyjmowania i wydawania 
zezwoleń na poziomie lokalnym. Dlatego właściwe jest zapewnienie za pośrednictwem 
krajowych planów działania koordynacji między różnymi poziomami administracji w 
państwach członkowskich. Odniesienia wyłącznie do biomasy ograniczają zakres 
zastosowania tego ustępu.

Poprawka 424
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań oraz zwiększenie 
wykorzystywania biomasy w instalacjach 
stosujących kogenerację, a także środki, 
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które należy podjąć w celu wypełnienia 
zobowiązań zawartych w art. 12–17.

Or. fr

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odgrywają kluczową rolę w wykonywaniu przepisów dyrektywy. 
Zasoby biomasy w krajach UE są ograniczone i to do państw członkowskich należy 
zapewnienie dostaw biomasy, które mogłyby przyczynić się w pełni do zwiększenia 
wykorzystywania energii odnawialnej.   Spalanie biomasy niesie ze sobą znaczną utratę 
energii, dlatego ważne jest, by biomasa była wykorzystywana priorytetowo w instalacjach 
stosujących kogenerację w celu zmniejszenia strat towarzyszących procesowi przekształcania 
energii.

Poprawka 425
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów energii odnawialnej i 
zmobilizowanie nowych zasobów energii 
odnawialnej do różnych zastosowań, a 
także środki, które należy podjąć w celu 
wypełnienia zobowiązań zawartych w art. 
12–17.

Or. en
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Uzasadnienie

Omawiana dyrektywa nie dotyczy wyłącznie biomasy, ale  energii odnawialnej jako całości. 
Obejmuje ona także energię wiatrową, wodną, słoneczną, itp.

Poprawka 426
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17.

Krajowy plan działania określa dla danego 
państwa członkowskiego docelowe udziały 
energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 
transportowym, sektorze energii 
elektrycznej, sektorze ogrzewania i 
chłodzenia w 2020 r. oraz odpowiednie 
środki, które należy podjąć dla osiągnięcia 
tych celów, w tym krajowe strategie 
ukierunkowane na rozwój istniejących 
zasobów biomasy i zmobilizowanie 
nowych zasobów biomasy do różnych 
zastosowań, a także środki, które należy 
podjąć w celu wypełnienia zobowiązań 
zawartych w art. 12–17 oraz środki służące 
zniesieniu regulacyjnych i innych barier 
rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Krajowe plany działania zawierają 
również środki gwarantujące 
wystarczające możliwości zasilania w 
paliwo pojazdów o zerowej emisji 
zanieczyszczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Brak infrastruktury często uniemożliwia przełom w stosowaniu obiecujących technologii. 
Brak możliwości zasilania pojazdów o zerowej emisji zanieczyszczeń, takich jak pojazdy 
elektryczne lub wodorowe jest powodem, który powstrzymuje konsumentów od ich kupna.
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Poprawka 427
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w krajowych planach działania 
jest przedstawiany udział poszczególnych 
gałęzi gospodarki w wykorzystaniu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  
Wyraźnie udokumentowany powinien być 
w szczególności udział poszczególnych 
środków transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne znaczenie w tej dyrektywie ma położenie nacisku na badania naukowe i rozwój.

Poprawka 428
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W krajowych planach działania należy 
przedstawić udział w realizacji powyższych 
celów wraz ze środkami wdrażania 
krajowych planów działania w zakresie 
wydajności energetycznej sporządzanych 
na mocy dyrektywy 2006/32/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Mając na uwadze bezpośredni związek między poprawą wydajności energetycznej a 
realizacją celów w zakresie upowszechniania odnawialnych źródeł energii, krajowe środki na 
rzecz zwiększenia wydajności energetycznej muszą stanowić integralną część krajowych 
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planów działania.

Poprawka 429
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W krajowych planach działania 
szczególną uwagę należy zwrócić na 
wysiłki podejmowane w dziedzinie badań 
naukowych i rozwoju w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i 
oszczędzania energii. 

Or. en

Uzasadnienie

Szczególne znaczenie w tej dyrektywie ma położenie nacisku na badania naukowe i rozwój.

Poprawka 430
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja 
przedstawi państwom członkowskim w 
formie wytycznej obowiązujący wzorzec 
planów działania zawierający 
przynajmniej następujące elementy: 
a)  referencyjne dane statystyczne państw 
członkowskich dotyczące udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii za rok 2005 i za ostatni 
dostępny rok, przy czym pojęcie 
ostatecznego zużycia energii obejmuje:
- paliwa stałe, ropę naftową, gaz, 
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odnawialne źródła energii, elektryczność 
i ciepło (ciepło pochodne, lokalne systemy 
ogrzewania i chłodzenia); ciepło i energię 
elektryczną wyprodukowane ze źródeł 
odnawialnych i nieodnawialnych;
- przemysł, gospodarstwa domowe i usługi 
oraz transport;
- energię elektryczną (z wyjątkiem energii 
elektrycznej wykorzystywanej do 
ogrzewania i chłodzenia), ciepło (wraz z 
energią elektryczną wykorzystywaną do 
ogrzewania i chłodzenia) oraz transport; 
w każdym z przypadków wyprodukowane 
ze źródeł odnawialnych 
i nieodnawialnych;
b) wiążące dla państw członkowskich cele 
w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii do roku 2020 r., zgodnie z częścią 
A załącznika I;
c) wiążące okresowe cele dla państw 
członkowskich, zgodnie z częścią B 
załącznika I;
d)  wiążące cele dla państw 
członkowskich, które mają zostać 
osiągnięte do 2020 r., a także cele 
okresowe w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii 
elektrycznej, ogrzewaniu i chłodzeniu, 
oraz transporcie:
(i) wiążące cele w zakresie udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 
energii elektrycznej:
- krajowy cel w zakresie udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 
energii elektrycznej w 2020 r., zgodnie z 
częścią A załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w energii elektrycznej w 2020 r., zgodnie 
z częścią B załącznika I;
(ii) wiążące cele w zakresie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
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w ogrzewaniu i chłodzeniu:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w ogrzewaniu i 
chłodzeniu w 2020 r., zgodnie z częścią A 
załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w ogrzewaniu i chłodzeniu, zgodnie z 
częścią B załącznika I;
(iii) wiążące cele w zakresie udziału
energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych transporcie w 2020 
r., zgodnie z częścią A załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie, zgodnie z częścią B 
załącznika I;
e) środki służące osiągnięciu celów, o 
których mowa w lit. (a) do (d) obejmują: 
(i)  tabelę przeglądową uwzględniającą 
wszystkie środki dotyczące promowania 
wykorzystania energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych;
(ii) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej:
- ogólne środki w tym strategie podatkowe, 
finansowe, prawne lub inne strategie 
wspierające korzystanie z energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł, 
szczególnie na obszarach oddalonych i 
odizolowanych o dużym potencjale energii 
odnawialnej, takich jak słabo zaludnione 
regiony górskie lub wyspy; 
- specjalne środki służące realizacji 
wymogów art. 12, 13 i 14;
(iii) środki w zakresie promowania 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w ogrzewaniu i chłodzeniu:
- ogólne środki w tym strategie podatkowe, 
finansowe, prawne lub inne strategie 
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wspierające korzystanie z energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł, 
szczególnie na obszarach oddalonych i 
odizolowanych o dużym potencjale energii 
odnawialnej, takich jak słabo zaludnione 
regiony górskie lub wyspy; 
- specjalne środki służące realizacji 
wymogów art. 12 i 13;
(iv) środki w zakresie promowania 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
strategie promujące wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych;
-  specjalne środki służące realizacji 
wymogów art. 12 i 13 oraz art. 15-17;
(v)  specjalne środki w zakresie 
promowania wykorzystania energii z 
biomasy:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
strategie promujące wykorzystanie z 
energii ze źródeł odnawialnych;
- specjalne środki dotyczące gromadzenia 
nowej biomasy, z uwzględnieniem 
następujących zasad:
-  należy podać ilość biomasy konieczną 
do osiągnięcia celów;
- należy zdefiniować typ i pochodzenie 
biomasy;
- cele w zakresie dostępności 
biomasy/potencjału/ przywozu oraz 
przeznaczenia powinny być ze sobą 
zgodne;
-  należy zdefiniować środki służące 
zwiększeniu dostępności biomasy, biorąc 
pod uwagę innych użytkowników biomasy 
(rolnictwo i sektory oparte na leśnictwie);
(f) oceny:
(i)  łączny spodziewany wkład każdej 
z technologii energii odnawialnych 
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w realizację wiążącego celu na rok 2020 
oraz wiążących celów okresowych 
w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej, 
ogrzewaniu i chłodzeniu oraz 
w transporcie;
(ii) zużycie energii brutto oraz ostateczne 
zużycie energii na 2020 r., zgodnie ze 
scenariuszem dotyczącym zwykłej sytuacji 
oraz scenariuszem wydajności;
(iii) strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko określona w dyrektywie 
2001/42/WE w sprawie strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko, która 
uwzględnia zarówno korzyści dla 
środowiska wynikające z wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych, jak 
również skutki.

Or. en

Uzasadnienie

Odległe i odizolowane obszary, a w szczególności wyspy charakteryzuje często duży potencjał 
odnawialnych  źródeł energii, który nie jest właściwie wykorzystany z powodu braku fachowej 
wiedzy, odpowiedniego planowania i właściwych instrumentów finansowych. Energia 
odnawialna może przekształcić te obszary z obszarów niewystarczająco rozwiniętych w 
obszary przodujące w osiąganiu celów UE i mające swój udział w ewolucji europejskiego 
modelu rozwoju.

Poprawka 431
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja 
opracuje wspólny wiążący wzorzec 
krajowych planów działania w formie 
załącznika do niniejszej dyrektywy. 
Wzorzec ten ma służyć państwom 
członkowskim jako wytyczna i jest 
opracowany w konsultacji z państwami 
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członkowskimi i społeczeństwem 
obywatelskim. 
Te wytyczne przedstawiają strukturę 
krajowych planów działania, w tym 
ujednolicone informacje na temat 
instrumentów pilotażowych i ogólnych 
środków, jakie państwa członkowskie 
zamierzają wykorzystać do osiągnięcia 
wyznaczonego krajowego celu, 
pomiary/metodologię i referencyjne dane 
statystyczne do obliczania udziału energii 
z odnawialnych źródeł, planowane 
działania z podziałem na technologie 
(takie jak energia wiatrowa, bioenergia i 
energia słoneczna) oraz na sektory (takie 
jak przemysł, gospodarstwa domowe i 
usługi, a także transport).
Państwa członkowskie przedstawiają 
ogólne środki, w tym strategie podatkowe, 
finansowe, prawne lub inne strategie 
wspierające korzystanie z energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł, jak 
również działania przewidywane w celu 
wykorzystania odnawialnej energii w 
sektorze publicznym.
Aby zwiększyć przejrzystość dla 
inwestorów w dziedzinie energii 
odnawialnej krajowe plany działania 
powinny zawierać opis poziomów dotacji 
dla poszczególnych technologii. Te 
informacje są publikowane przez Komisję.

Or. en

Poprawka 432
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli kilka państw członkowskich 
zamierza wspólnie realizować swoje cele, 
każde z nich określa szczegóły związanych 
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z tym porozumień w swoim krajowym 
planie działania.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólne działania dwustronne i wielostronne między państwami członkowskimi są 
najlepszym sposobem na zapewnienie skutecznej realizacji krajowych celów dotyczących 
energii odnawialnej, bez osłabiania istniejących systemów wsparcia.

Poprawka 433
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przygotowując systemy wsparcia dla 
odnawialnych źródeł energii i 
administrując nimi państwa członkowskie 
powinny zapewnić długoterminowe trwałe 
warunki ramowe.

Or. en

Uzasadnienie

Nagłe i stałe zmiany w mechanizmie wsparcia zwiększają niepewność wśród inwestorów, co 
powoduje wyższe koszty dla konsumentów. Jedynie pewne warunki ramowe mogą zmniejszyć 
to zjawisko.

Poprawka 434
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Krajowe plany działania powinny 
także zawierać informację o tym, w jaki
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sposób państwa członkowskie zamierzają 
osiągnąć cele w zakresie wytwarzania 
energii odnawialnej. Ma to na celu 
uniknięcie sytuacji, w której państwa 
członkowskie, które podjęły decyzję o 
zmniejszeniu zdolności do wytwarzania 
energii nieprzyczyniającej się do 
zwiększenia emisji CO2 , równoważyłyby to 
zmniejszenie przywozem energii 
produkowanej za granicą. Zapewnia to 
uniknięcie sytuacji, w której stopniowa 
rezygnacja ze źródeł wytwarzania energii 
zmniejszających emisję CO2 
powodowałaby zaprzepaszczenie postępów 
dokonanych w zwalczaniu emisji 
dwutlenku węgla.

Or. sv

Uzasadnienie

Emisje dwutlenku węgla nie mogą wzrosnąć w wyniku zastąpienia źródeł energii 
obniżających emisję CO2 energią sprowadzaną z zagranicy.  Aby zapewnić przyszłe dostawy 
energii w UE, wysokość udziału poszczególnych państw w przyszłym wewnętrznym rynku 
energii nie może ponadto zmniejszyć się w dużym stopniu. Bardzo ważne jest, by nie stworzyć 
zagrożenia dla osiągnięcia ogólnych celów obniżenia emisji.

Poprawka 435
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Do dnia 30 czerwca 2009 r. Komisja 
dostarczy wzorzec krajowych planów 
działania, stanowiący dla państw 
członkowskich wytyczną w zakresie 
minimalnych wymogów wynikających z 
art. 3. 

Or. en
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Uzasadnienie

Brak wzorca w przypadku krajowych planów działania na rzecz wydajności energetycznej 
spowodował opóźnienia w przedkładaniu tych planów.

Poprawka 436
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich krajowych planach 
działania najpóźniej do dnia 31 marca 
2010 r.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich planach działania w 
zakresie energii odnawialnej nie później 
niż w rok po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Plany działania w zakresie energii odnawialnej są najważniejszymi instrumentami służącymi 
realizacji celów i powinny zostać opracowane przez państwa członkowskie jak najwcześniej.

Poprawka 437
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich krajowych planach 
działania najpóźniej do dnia 31 marca 
2010 r.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich krajowych planach 
działania do dnia 31 marca 2011 r.║. Do 
2009 r. Komisja przedstawi wzorzec 
krajowych planów działania stanowiący 
wytyczną dla państw członkowskich i 
ułatwiający prowadzenie analizy 
porównawczej.

Or. en
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Uzasadnienie

Jedynym logicznym i wykonalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie powiadomienia o planach 
krajowych po transpozycji omawianej dyrektywy. Wytyczne Komisji ułatwią i przyspieszą ten 
proces. Aby zapewnić jasną wizję w krajowych planach działania, powinny one zostać 
przygotowane i przedstawione Komisji po upływie pewnego czasu od transpozycji dyrektywy 
w sprawie energii z odnawialnych źródeł do prawa krajowego, z uwzględnieniem zakresu i 
złożoności wymaganych dostosowań prawnych, regulacyjnych i technicznych. 

Poprawka 438
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich krajowych planach 
działania najpóźniej do dnia 31 marca 
2010 r.

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich krajowych planach 
działania do dnia 31 marca 2010 r.║.
Krajowe plany działania wraz z oceną 
Komisji zostaną przekazane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, by plany działania zostały ocenione i przekazane organom legislacyjnym Unii 
Europejskiej w celu kontynuowania procesu. 

Poprawka 439
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia przez państwo 
członkowskie o krajowym planie działania 
w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, o którym mowa w ust. 2, 
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Komisja może odrzucić ten plan lub 
którykolwiek z jego elementów, 
uzasadniając to tym, że nie zawiera on 
wszystkich elementów wymaganych 
w ust. 1b lub jest niezgodny z celami 
obowiązkowymi wskazanymi w 
załączniku I. W takim przypadku państwo 
członkowskie proponuje poprawki i 
krajowy plan działania nie zostaje uznany 
za przyjęty, dopóki Komisja nie przyjmie 
tych poprawek.   Komisja podaje powody 
podjęcia decyzji o odrzuceniu planu 
działania lub jego elementów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia właściwego monitorowania postępów państw członkowskich oraz 
zagwarantowania sprawnego i skutecznego usuwania wszelkich niezgodności z przepisami 
należy przyjąć surowsze procedury dotyczące zgłoszonych planów działań w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych. Procedury te powinny być wiążące dla państw członkowskich.

Poprawka 440
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, którego udział 
energii ze źródeł odnawialnych spadł 
poniżej orientacyjnego kursu określonego 
w załączniku I część B w bezpośrednio 
poprzedzającym okresie dwuletnim, 
przekazuje Komisji nowy krajowy plan 
działania najpóźniej do dnia 30 czerwca 
następnego roku, w którym określa 
odpowiednie środki mające zapewnić, aby 
w przyszłości udział energii ze źródeł 
odnawialnych był równy udziałowi 
wynikającemu z orientacyjnego kursu 
wyznaczonego w załączniku I część B lub 
go przekraczał.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Osiąganie postępów w okresach dwuletnich może okazać się nieskuteczne, w szczególności 
jeżeli większe stosowanie energii odnawialnych może ściśle wiązać się z rozwojem 
technologicznym.

Poprawka 441
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy ocenie wysiłków dokonanych 
przez państwo członkowskie Komisja musi 
uwzględnić postęp tego państwa we 
wdrażaniu działań ustanowionych w 
krajowym planie działania na rzecz 
wydajności energetycznej, o którym mowa 
w dyrektywie 2006/32/WE.

Or. it

Uzasadnienie

W celu bezpośredniego powiązania poprawy wydajności energetycznej z osiąganiem celów w 
zakresie rozpowszechniania korzystania z odnawialnych źródeł energii postępy państw 
członkowskich w zakresie wydajności energetycznej muszą być oceniane w oparciu o 
ogólniejszą ocenę postępów dokonanych w realizacji celów ustanowionych na mocy 
omawianej dyrektywy. 

Poprawka 442
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Ostateczne zużycie energii ze źródeł 5. Ostateczne zużycie energii ze źródeł 
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odnawialnych w poszczególnych 
państwach członkowskich wylicza się jako 
sumę:

odnawialnych w poszczególnych 
państwach członkowskich wylicza się jako 
sumę:

(a) ostatecznego zużycia energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

(a) ostatecznego fizycznego zużycia energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych;

(b) ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w celu ogrzewania i 
chłodzenia; oraz

(b) ostatecznego fizycznego zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w celu ogrzewania 
i chłodzenia; oraz 

c) ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie.

(c) ostatecznego fizycznego zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie.

Or. de

Uzasadnienie

Wielkość fizyczna jest wymierną właściwością obiektu fizycznego, która może zostać 
zmierzona bezpośrednio lub obliczona na podstawie zmierzonych wielkości. Dlatego jest to 
bardziej przejrzysta definicja prawna obliczania ostatecznego zużycia energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych.

Poprawka 443
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie.

(c) ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych w różnych środkach 
transportu.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” (traktat UE, art. 174 ust. 2)  środki transportu, 
które zużywają obecnie najwięcej energii z paliw kopalnych i są odpowiedzialne za najwyższe 
emisje CO2, powinny w największym stopniu uczestniczyć w osiągnięciu celu 10% udziału 
energii odnawialnej. Proponowana dodana treść zapewnia przejrzystość przy podziale 
obciążeń w sektorze transportu.
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Poprawka 444
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 - akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit. c) ostateczne zużycie 
odnawialnej energii elektrycznej w 
transporcie jest obliczane jako odsetek 
pasażerokilometrów lub tonokilometrów 
przy przewozach ładunku środkami 
transportu zasilanymi  energią 
elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Poprawka 445
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 - akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit. c) energia odnawialna 
zużywana w pojazdach elektrycznych 
będzie miała czterokrotną wartość przy 
wypełnianiu celu 10% , aby odzwierciedlić 
korzyści w zakresie wydajności 
technologii napędów elektrycznych.

Or. en
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Poprawka 446
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dla celów ust. 1 państwa członkowskie 
mogą zwrócić się do Komisji o 
uwzględnienie innych środków 
podejmowanych w celu ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych oraz 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw.  
Komisja decyduje o dostosowaniach, jakie 
należy wprowadzić do roku 2020 w 
zakresie ostatecznego zużycia przez dane 
państwo członkowskie energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych musi być głównym priorytetem UE. Zwiększenie 
wykorzystania energii odnawialnej jest jednym ze sposobów wspierania tego głównego celu. 
Dlatego przy ocenie realizacji celów dotyczących energii odnawialnej Komisja powinna także 
wziąć pod uwagę inne sposoby wytwarzania energii o niskim wykorzystaniu związków węgla.

Poprawka 447
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy na ich terytorium 
elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii o bardzo długim czasie 
realizacji pod następującymi warunkami:

skreślony

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
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do 2016 r.; 
(b) elektrownia wykorzystująca 
odnawialne źródła energii musi mieć 
zdolność produkcyjną wynoszącą co 
najmniej 5000 MW; 
(c) nie może istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji przed 2020 r.;
(d) musi istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji do 2022 r.
Komisja decyduje o dostosowaniu 
ostatecznego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych za rok 2020 w danym 
państwie członkowskim biorąc pod uwagę 
zaawansowanie budowy, kwotę wsparcia 
finansowego, które elektrownia otrzymuje, 
oraz średnią roczną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych wytworzonej w elektrowni 
po ukończeniu budowy. 
Działając zgodnie z procedurą określoną 
w art. 21 ust. 2 Komisja określa zasady 
wykonania niniejszego przepisu 
najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r.

Or. sl

Poprawka 448
Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy na ich terytorium 
elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii o bardzo długim czasie 
realizacji pod następującymi warunkami:

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy na ich terytorium 
elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii o bardzo długim czasie 
realizacji pod warunkiem, że budowa 
elektrowni wykorzystującej odnawialne 
źródła energii rozpocznie się od 2019 r. 

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
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do 2016 r.;

(b) elektrownia wykorzystująca 
odnawialne źródła energii musi mieć 
zdolność produkcyjną wynoszącą co 
najmniej 5000 MW; 
(c) nie może istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji przed 2020 r.;
(d) musi istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji do 2022 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy umożliwić państwom członkowskim jak największą elastyczność i nie narzucać im zbyt 
restrykcyjnych warunków. 

Poprawka 449
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy na ich terytorium 
elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii o bardzo długim czasie 
realizacji pod następującymi warunkami:

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy na ich terytorium 
elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii o bardzo długim czasie 
realizacji pod następującymi warunkami:

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
do 2016 r.;

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
do 2018 r.;
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(b) elektrownia wykorzystująca 
odnawialne źródła energii musi mieć 
zdolność produkcyjną wynoszącą co 
najmniej 5000 MW;

(b) elektrownia wykorzystująca 
odnawialne źródła energii musi mieć 
zdolność produkcyjną wynoszącą co 
najmniej 1000 MW lub równą 
przynajmniej 5% maksymalnej zdolności 
do wytwarzania energii danego państwa 
członkowskiego;

(c) nie może istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji przed 2020 r.;

(c) nie może istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji przed 2020 r.;

(d) musi istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji do 2022 r.

(d) musi istnieć możliwość oddania 
elektrowni do eksploatacji do 2024 r.

Or. en

Uzasadnienie

Ustanowione pierwotnie wymogi są dyskryminujące, ponieważ umożliwiają stosowanie tych 
postanowień w państwach członkowskich jedynie w bardzo niewielu przypadkach i w 
odniesieniu do określonych technologii w zakresie źródeł odnawialnych.

Poprawka 450
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy na ich terytorium
elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii o bardzo długim czasie 
realizacji pod następującymi warunkami:

2. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do Komisji o uwzględnienie dla 
celów ust. 1 budowy elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii o bardzo długim czasie realizacji 
pod następującymi warunkami:

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie do tekstu wyrażenia „na ich terytorium” mogłoby ograniczyć zakres stosowania 
dyrektywy, w związku z czym projekt realizowany na obszarze dwóch państw członkowskich 
nie mógłby zostać objęty postanowieniem dotyczącym elastyczności.
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Poprawka 451
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
do 2016 r.;

(a) wymagane zezwolenie na budowę 
elektrowni wykorzystującej odnawialne 
źródła energii musi zostać wydane do 2015 
r.

Or. de

Uzasadnienie

Nieuniknione jest opóźnienie w realizacji wielu projektów budowlanych. Dlatego niezbędna 
jest pewna elastyczność. Dzięki włączeniu w zakres postanowień projektów budowlanych 
rozpoczętych sześć miesięcy po upływie terminu, zostanie osiągnięty pewien poziom 
elastyczności w odniesieniu do celu okresowego bez zakłócenia procesu (jako że nie prowadzi
to do odejścia od wyznaczonego celu).

Poprawka 452
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
do 2016 r.;

(a) budowa elektrowni wykorzystującej 
odnawialne źródła energii rozpocznie się 
do 2018 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli konieczność rozpoczęcia budowy do 2016 r. zostanie ustanowiona na mocy art. 5 ust. 2 
lit. a, może to stworzyć niepotrzebne ograniczenia. Turbina wiatrowa zainstalowana na 
pełnym morzu, której czas realizacji wynosi dwa lata, zostałaby na tej postawie wyłączona z 
zakresu, chociaż powinna zostać włączona jako wkład państw członkowskich w osiąganie ich 
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celów. Obowiązywanie tego wymogu powinno zostać przedłużone do 2018 r.

Poprawka 453
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) elektrownia wykorzystująca 
odnawialne źródła energii musi mieć 
zdolność produkcyjną wynoszącą co 
najmniej 5000 MW;

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Aby umożliwić uwzględnienie mniejszych elektrowni, które przyczyniają się do ogólnego 
potencjału, przy osiąganiu celu w zakresie energii odnawialnych, należy objąć 
postanowieniami wszystkie elektrownie.

Poprawka 454
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja decyduje o dostosowaniu 
ostatecznego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych za rok 2020 w danym 
państwie członkowskim biorąc pod uwagę 
zaawansowanie budowy, kwotę wsparcia 
finansowego, które elektrownia otrzymuje, 
oraz średnią roczną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych wytworzonej w elektrowni 
po ukończeniu budowy.

Komisja decyduje o dostosowaniu 
ostatecznego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych za rok 2020 w danym 
państwie członkowskim biorąc pod uwagę  
średnią roczną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych wytworzonej w elektrowni 
po ukończeniu budowy.

Or. de
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Uzasadnienie

Jedynym odpowiednim współczynnikiem obliczania wkładu tych elektrowni jest ich zdolność 
produkcyjna, ponieważ celem dyrektywy jest zwiększenie udziału energii odnawialnych w 
ostatecznym zużyciu energii w UE.

Poprawka 455
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uzna, że ze względu na 
wystąpienie siły wyższej niemożliwe jest 
uzyskanie do 2020 r. określonego w 
trzeciej kolumnie tabeli w załączniku I 
poziomu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii, państwo to natychmiast informuje 
Komisję o tym fakcie. Komisja przyjmuje 
decyzję stwierdzającą, czy wystąpiła siła 
wyższa; w przypadku jej wystąpienia 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą 
zakresu dostosowania ostatecznego 
zużycia energii ze źródeł odnawialnych za 
rok 2020 w danym państwie 
członkowskim. 

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Odniesienie do „siły wyższej” w tej dyrektywie jest zbędne. 
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Poprawka 456
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uzna, że ze względu na 
wystąpienie siły wyższej niemożliwe jest 
uzyskanie do 2020 r. określonego w 
trzeciej kolumnie tabeli w załączniku I 
poziomu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii, państwo to natychmiast informuje 
Komisję o tym fakcie. Komisja przyjmuje 
decyzję stwierdzającą, czy wystąpiła siła 
wyższa; w przypadku jej wystąpienia 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą 
zakresu dostosowania ostatecznego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych za rok 
2020 w danym państwie członkowskim.

3. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uzna, że ze względu na 
wystąpienie siły wyższej niemożliwe jest 
uzyskanie do 2020 r. określonego w 
trzeciej kolumnie tabeli w załączniku I 
poziomu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii, państwo to natychmiast informuje 
Komisję o tym fakcie. Po obszernych 
negocjacjach z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi Komisja 
przyjmuje decyzję stwierdzającą, czy 
wystąpiła siła wyższa; w przypadku jej 
wystąpienia Komisja podejmuje decyzję 
dotyczącą zakresu dostosowania 
ostatecznego zużycia energii ze źródeł 
odnawialnych za rok 2020 w danym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 457
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uzna, że ze względu na 
wystąpienie siły wyższej niemożliwe jest 
uzyskanie do 2020 r. określonego w 
trzeciej kolumnie tabeli w załączniku I 
poziomu udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w ostatecznym zużyciu 
energii, państwo to natychmiast informuje 
Komisję o tym fakcie. Komisja przyjmuje 

3. W przypadku, gdy państwo 
członkowskie uzna, że ze względu na 
wystąpienie przeszkody nie do pokonania
niemożliwe jest uzyskanie do 2020 r. 
określonego w trzeciej kolumnie tabeli w 
załączniku I poziomu udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii, państwo to natychmiast 
informuje Komisję o tym fakcie. Komisja 
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decyzję stwierdzającą, czy wystąpiła siła 
wyższa; w przypadku jej wystąpienia 
Komisja podejmuje decyzję dotyczącą 
zakresu dostosowania ostatecznego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych za rok 
2020 w danym państwie członkowskim. 

przyjmuje decyzję stwierdzającą, czy 
wystąpiła przeszkoda nie do pokonania; w 
przypadku jej wystąpienia Komisja 
podejmuje decyzję dotyczącą zakresu 
dostosowania ostatecznego zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych za rok 2020 w 
danym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

„Siła wyższa” jest terminem prawnym (nie obejmującym na przykład przeszkód wcześniej 
przewidzianych), który zasadniczo nie jest pożądany w żadnej dyrektywie. Dlatego należy 
użyć innego wyrażenia, takiego jak „przeszkoda nie do pokonania”.

Poprawka 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów ust. 1 lit. a) ostateczne 
zużycie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oblicza się jako ilość energii 
elektrycznej wytworzonej w państwie 
członkowskim ze źródeł odnawialnych, 
dostosowaną zgodnie z art. 10, z 
wyłączeniem wytwarzania energii 
elektrycznej w elektrowniach pompowo-
szczytowych wykorzystujących wodę, 
która została wcześniej wpompowana pod 
górę.

4. Dla celów ust. 1 lit. a) ostateczne 
zużycie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oblicza się jako ilość energii 
elektrycznej wytworzonej w państwie 
członkowskim ze źródeł odnawialnych, 
dostosowaną zgodnie z art. 10, z 
wyłączeniem wytwarzania energii 
elektrycznej w elektrowniach pompowo-
szczytowych w wielkości odpowiadającej 
poprzednio wpompowanej wodzie.

Or. es

Uzasadnienie

Obliczanie energii odnawialnej uzyskiwanej z elektrowni stosujących łączone systemy 
pompowania powinno zostać jasno określone w celu zapewnienia stosowania tych samych 
kryteriów przez wszystkie państwa członkowskie. W przypadku zwykłego pompowania jest to 
bardzo proste, jako że nie cała energia pozyskana w takich elektrowniach jest odnawialna. W 
przypadku łączonych systemów pompowania należy oszacować produkcję energii elektrycznej 
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z naturalnych źródeł. Dla uproszczenia można uznać, że energia odzyskana z pompowania 
wyraża się stałym odsetkiem zużycia energii wytwarzanej w procesie pompowania (60%-
70%).

Poprawka 459
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dla celów ust. 1 lit. a) ostateczne 
zużycie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oblicza się jako ilość energii 
elektrycznej wytworzonej w państwie 
członkowskim ze źródeł odnawialnych, 
dostosowaną zgodnie z art. 10, z 
wyłączeniem wytwarzania energii 
elektrycznej w elektrowniach pompowo-
szczytowych wykorzystujących wodę, 
która została wcześniej wpompowana pod 
górę.

4. Dla celów ust. 1 lit. a) ostateczne 
zużycie energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oblicza się jako ilość energii 
elektrycznej wytworzonej w państwie 
członkowskim ze źródeł odnawialnych, 
dostosowaną zgodnie z art. 10, z 
wyłączeniem wytwarzania energii 
elektrycznej w elektrowniach pompowo-
szczytowych z wody, która została 
wcześniej wpompowana pod górę.

Or. de

Uzasadnienie

Wyłączenie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach pompowo-szczytowych 
proponowane we wniosku Komisji mogłoby zostać zrozumiane jako wyłączenie całej energii 
wytwarzanej w elektrowniach pompowo-szczytowych, w tym z wykorzystaniem naturalnego 
przepływu strumienia, z obowiązku osiągnięcia celu. Dlatego należy wyjaśnić, że wyłączone 
jest jedynie wytwarzanie energii wodnej w elektrowniach pompowo-szczytowych. 

Poprawka 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku, gdy odsetek ulegających 
biodegradacji odpadów przemysłowych i 
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miejskich nie może zostać dokładnie 
obliczony, należy przyjąć wartość 
odpowiadającą 70% wszystkich tego typu 
odpadów.

Or. es

Uzasadnienie

W celu obliczenia ulegającej biodegradacji części odpadów przemysłowych i miejskich 
Eurostat stosuje wartość 50% odpadów miejskich. Oficjalne badania prowadzone w 
niektórych państwach członkowskich wskazują, że 70% odpadów ulega biodegradacji, 
dlatego wspólny odsetek stosowany przez wszystkie państwa członkowskie mógłby zostać 
ustalony na tym poziomie.

Poprawka 461
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energię elektryczną wytworzoną w 
elektrowniach wodnych uwzględnia się 
zgodnie z zasadą normalizacji określoną w 
załączniku II.

Energia elektryczna wytworzona w 
elektrowniach wodnych jest 
normalizowana w celu uwzględnienia 
rocznych różnic po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy. Działając zgodnie z 
procedurą określoną w art. 21 Komisja 
określa zasady normalizacji  do dnia xxx.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany wzór daje w niektórych przypadkach zniekształcony obraz producji. Wzór ten 
nie odzwierciedla w odpowiedni sposób rocznej produkcji, jeżeli elektrownia została 
zmieniona w taki sposób, że jej moc  nie wzrosła, wzrósł zaś poziom wytwarzania. Inwestycje 
prowadzące do zwiększenia zdolności, nie zaś do zwiększenia ilości wytwarzanej energii, są 
także nieodpowiednio przedstawione. W ramach procedury komitetowej należy opracować 
trafniejszy wzór normalizacji dla wytwarzania energii wodnej w przyszłości.
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Poprawka 462
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Energię elektryczną wytworzoną w 
elektrowniach wodnych uwzględnia się 
zgodnie z zasadą normalizacji określoną w 
załączniku II.

Energię elektryczną wytworzoną 
w elektrowniach wodnych i wiatrowych
uwzględnia się zgodnie z zasadą 
normalizacji określoną w załączniku II.

Or. de

Uzasadnienie

Energię elektryczną wytworzoną w elektrowniach wodnych i wiatrowych należy uwzględnić 
zgodnie z zasadą normalizacji określoną w załączniku II.

Poprawka 463
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Dla celów ust. 1 lit. b) ostateczne 
zużycie energii ze źródeł odnawialnych w 
celu ogrzewania i chłodzenia oblicza się 
jako zużycie energii ze źródeł 
odnawialnych dostarczonej do przemysłu 
wytwórczego, transportu, gospodarstw 
domowych, usług, rolnictwa, leśnictwa i 
rybołówstwa w celu ogrzewania i 
chłodzenia, łącznie ze zużyciem energii ze 
źródeł odnawialnych w systemach 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, 
dostosowane zgodnie z art. 10.

5. Dla celów ust. 1 lit. b) ostateczne 
zużycie energii ze źródeł odnawialnych 
w celu ogrzewania i chłodzenia oblicza się 
jako ilość energii wytwarzanej w 
lokalnych systemach ogrzewania i 
chłodzenia w państwach członkowskich ze 
źródeł odnawialnych wraz ze zużyciem 
pozostałej energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych w sektorach przemysłu, 
gospodarstw domowych, usług, rolnictwa, 
leśnictwa i rybołówstwa w celu 
ogrzewania, chłodzenia i przetwarzania,, 
dostosowane zgodnie z art. 10.

Or. xm
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Uzasadnienie

W art. 5 dotyczącym wyliczeń ważne jest, by były one spójne. Komisja proponuje, by 
ostateczne zużycie energii (odnawialnej) obejmowało straty występujące podczas dystrybucji:  
Szwecja popiera tę propozycję, ponieważ gwarancje pochodzenia, o których mowa w art. 6 
wydawane są przy wytwarzaniu energii elektrycznej, ogrzewaniu i chłodzeniu i zatem 
uwzględniają straty podczas dystrybucji.  Ponadto omawiany artykuł zawiera błąd, ponieważ 
transport został objęty zakresem art. 5 ust. 1lit. c ), a więc powinien zostać skreślony z art. 5 
ust. 5.

Poprawka 464
Jan Březina

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
aerotermiczną, geotermalną oraz 
hydrotermalną o ile pierwotny wkład 
energii jest mniejszy niż ostateczny wynik 
w zakresie jej produkcji. Przy obliczaniu 
energii odnawialnej wytwarzanej przez 
pompy ciepła należy brać pod uwagę 
jedynie część pochodzącą ze środowiska 
(energię aerotermiczną, geotermalną oraz 
hydrotermalną).

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła należy uzać za źródło energii odnawialnej, o ile całkowity pierwotny wkład 
energii jest niższy niż ostateczny wynik w zakresie jej produkcji. Takie podejście jest bardzo 
istotne przy realizacji celów UE w zakresie energii i ochrony klimatu.
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Poprawka 465
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną, podziemną energię 
termiczną, energię aerotermiczną i 
hydrotermalną z ziemi, powietrza lub 
wody, o ile współczynnik odnawialności 
jest większy niż 0, co oznacza, że wynik w 
zakresie produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych jest większy niż wkład z 
innych źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia objęcia zakresem dyrektywy pomp ciepła jako źródeł odnawialnych oraz 
wyłączenia innych, które nie mogą zostać uznane za takie, z tego zakresu, chcemy 
zaproponować nową zasadę umożliwiającą określenie, czy pompa ciepła jest zdefiniowana 
jako technologia umożliwiająca wytwarzanie enrgii odnawialnej: Wszystkie pompy ciepła 
wytwarzające więcej energii odnawialnej niż wynosi pierwotny wkład energii powinny zostać 
uznane za odnawialne. Można to obliczyć z wykorzystaniem współczynnika odnawialności.

    E RES
COR =      - 1 > 0  
               E inne  źródła
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Poprawka 466
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
aerotermiczną, geotermalną oraz 
hydrotermalną o ile pierwotny wkład 
energii jest mniejszy niż ostateczny wynik 
w zakresie jej produkcji. Przy obliczaniu 
energii odnawialnej wytwarzanej przez 
pompy ciepła należy brać pod uwagę 
jedynie część pochodzącą ze środowiska 
(energię aerotermiczną, geotermalną oraz 
hydrotermalną).

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła należy uzać za źródło energii odnawialnej, o ile całkowity pierwotny wkład 
energii jest niższy niż ostateczny wynik w zakresie jej produkcji. Takie podejście jest bardzo 
istotne przy realizacji celów UE w zakresie energii i ochrony klimatu.

Poprawka 467
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
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geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

geotermalną z ziemi lub wody, ciepło 
odpadowe lub inne źródła ciepła 
pochodzące z odnawialnych źródeł 
energii, w zakresie w jakim przekracza 
ona ostateczny wkład energii pochodzącej 
z nieodnawialnych źródeł wymagany do 
eksploatacji systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła stosowanie do poprawy odzyskiwania energii z gazów spalinowych i innych 
źródeł ciepła odpadowego wytwarzają energię cieplną wykorzystywaną do lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia i powinny zostać uwzględnione w ostatecznym zużyciu energii 
pochodzącej z odnawialnych  źródeł.

Pompy ciepła wykorzystujące zasoby geotermalne z ziemi i wód podziemnych wymagają do 
działania pewnego wkładu energii (zazwyczaj w formie energii elektrycznej), podobnie jak 
inne systemy energii. W celu określenia całkowitej ilości wytworzonego ciepła odnawialnego i 
użytkowego ostateczny wkład energii musi zostać wyprowadzony z ogólnego wytwarzania 
geotermalnego ogrzewania i chłodzenia.

Poprawka 468
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 

Dla celów ust. 1 lit. b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z systemów 
ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujących energię geotermalną 
z ziemi lub wody jedynie w odniesieniu do 
jej części wykraczającej poza pierwotny 
wkład energii ze źródeł nieodnawialnych 
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wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

wymagany do eksploatacji systemów.
Takie systemy ogrzewania lub chłodzenia 
muszą być właściwie zbudowane, 
zainstalowane i zarządzane przez 
kompetentne i przeszkolone osoby. 
Wydajność energetyczna pomp ciepła 
wykorzystujących energię geotermalną z 
ziemi lub wody musi spełnić minimalne 
wymagania dotyczące oznakowania 
ekologicznego, określone zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000, w 
szczególności minimalne wymagania w 
odniesieniu do współczynnika 
efektywności, określone w decyzji 
2007/742/WE, oraz poddane przeglądowi 
zgodnie z tym rozporządzeniem.

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z dyrektywą 2007/742/WE wyłącznie najwydajniejszym rodzajom pomp ciepła mogą 
być przyznane dotacje. Energia termiczna pochodząca z pomp ciepła jest objęta zakresiem 
obowiązującej dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych.  Celem poprawki jest również zapewnienie, że różne rodzaje 
pomp są instalowane przez kompetentnych i w pełni przeszkolonych pracowników.

Poprawka 469
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 

Odnawialną część energii termicznej 
pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby energii 
geotermalnej z ziemi lub wody, lub ciepło 
z powietrza uwzględnia się dla celów ust. 1 
lit b), o ile wydajność energetyczna pomp 
ciepła spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
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oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Odnawialna część 
zostanie zdefiniowana jako różnica 
między wytworzoną energią termiczną a 
pierwotną energią konwencjonalną 
wykorzystywaną w pompach ciepła.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pompy ciepła, niezależnie od zastosowanej technologii, wymagają użycia energii 
konwencjonalnej. Zatem nie należy uznawać ogółu energii wytwarzanej przez pompy ciepła 
za odnawialną. Jedynie odnawialna część ogółu wytworzonej energii termicznej powinna być 
brana pod uwagę. Ta część odpowiada różnicy między wytworzoną energią termiczną a 
pierwotną energią konwencjonalną wykorzystywaną w pompach ciepła. Ponadto takie 
podejście stanowi podstawę oznakowania ekologicznego, o którym mowa w tym artykule, w 
związku z czym wszystkie rodzaje pomp ciepła muszą spełniać minimalne normy wydajności.

Poprawka 470
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 

Odnawialną część energii termicznej 
pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących zasoby energii 
geotermalnej z ziemi lub wody, lub ciepło 
z powietrza uwzględnia się dla celów ust. 1 
lit b), o ile wydajność energetyczna pomp 
ciepła spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
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współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem. Odnawialna część 
zostanie zdefiniowana jako różnica 
między wytworzoną energią termiczną a 
pierwotną energią konwencjonalną 
wykorzystywaną w pompach ciepła.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie pompy ciepła, niezależnie od zastosowanej technologii, wymagają użycia energii 
konwencjonalnej (energia elektryczna, gaz ziemny, itp.). Zatem nie należy uznawać ogółu 
energii wytwarzanej przez pompy ciepła za odnawialną. Jedynie odnawialna część ogółu 
wytworzonej energii termicznej powinna być brana pod uwagę. Ta część odpowiada różnicy 
między wytworzoną energią termiczną a pierwotną energią konwencjonalną wykorzystywaną 
w pompach ciepła.

Poprawka 471
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), o ile 
wydajność energetyczna pomp ciepła 
spełnia w stosownych przypadkach 
minimalne wymagania dotyczące 
oznakowania ekologicznego, określone 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1980/2000, w szczególności minimalne 
wymagania w odniesieniu do 
współczynnika efektywności, określone w 
decyzji 2007/742/WE, oraz poddane 
przeglądowi zgodnie z tym 
rozporządzeniem.

Dla celów ust. 1 lit b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z pomp 
ciepła wykorzystujących energię 
geotermalną z ziemi lub wody. Energię 
termiczną pochodzącą z pomp ciepła 
wykorzystujących ciepło z powietrza 
uwzględnia się dla celów ust. 1 lit b), 
stosując metodologię i definicje Eurostatu 
z zakresu danych statystycznych 
dotyczących energii odnawialnej.
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Or. en

Uzasadnienie

Plan kontroli wykorzystania energii odnawialnej ustanowiony na mocy art. 7b 
rozporządzenia w sprawie statystyki dotyczącej energii potwierdza zasadę zgodności między 
art. 5 ust. 5 oraz art. 5 ust. 8, co sprawia, że taka sama metodologia i definicje (Eurostatu) 
będą zawsze stosowane przy kontroli energii odnawialnej.

Poprawka 472
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit. b) nie uwzględnia się 
energii termicznej wytworzonej przez 
systemy energii biernej, w ramach których 
niższe zużycie energii zyskuje się w sposób 
bierny dzięki konstrukcji budynku lub 
ciepłu wytworzonemu z nieodnawialnych 
źródeł. 6.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Plan kontroli wykorzystania energii odnawialnej ustanowiony na mocy art. 7b 
rozporządzenia w sprawie statystyki dotyczącej energii potwierdza zasadę zgodności między 
art. 5 ust. 5 oraz art. 5 ust. 8, co sprawia, że taka sama metodologia i definicje (Eurostatu) 
będą zawsze stosowane przy kontroli energii odnawialnej.

Poprawka 473
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Państwa członkowskie muszą wspierać 
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i zachęcać do wydajności energetycznej i 
oszczędzania energii jako najlepszych 
metod zwiększenia udziału odnawialnych 
źródeł energii, sprzyjających osiąganiu 
celów ustanowionych na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. it

Poprawka 474
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 
oraz energię zużywaną w transporcie 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

(a) jest ona wykorzystywana we 
Wspólnocie;

(a) są fizycznie wykorzystywane we 
Wspólnocie,

(b) jest wytwarzana w instalacji oddanej 
do eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz

(b) są wytwarzane w nowej instalacji; oraz

(c) wydano dla niej gwarancję 
pochodzenia w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie.

(c) wydano dla nich gwarancję 
pochodzenia w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie.

Or. de

Uzasadnienie

Zasada zgodności biopaliw z wymogami art. 5 ust. 9 przy uwzględnianiu energii elektrycznej 
przywożonej z krajów trzecich jest konieczna, by umożliwić produkcję wyrównawczą.
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Poprawka 475
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

9. Elektryczność i energię w sektorze 
transportu wytwarzane ze źródeł 
odnawialnych w krajach trzecich 
uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

(a) jest ona wykorzystywana we 
Wspólnocie;

(a) są one fizycznie przywożone do 
Wspólnoty i wykorzystywane we 
Wspólnocie;

(b) jest wytwarzana w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz 

(b) są wytwarzane w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz 

(c) wydano dla niej gwarancję 
pochodzenia w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie.

(c) wydano dla nich gwarancję 
pochodzenia w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia dodatkowego wykorzystania energii odnawialnej w transporcie w tym 
artykule należy uwzględnić sektor transportu. Nad uzupełnieniem „fizycznie przywożone” 
dyskutuje grupa robocza Rady ds. energii i jest to udoskonalenie wniosku Komisji 
Europejskiej.

Poprawka 476
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Energię elektryczną wytwarzaną ze 
źródeł odnawialnych w krajach trzecich 

9. Energię wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych w krajach trzecich 
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uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

uwzględnia się dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy wyłącznie w przypadku, gdy:

Or. it

Uzasadnienie

Wymiana z krajami trzecimi musi być akceptowana nie tylko w przypadku energii 
elektrycznej, lecz również ogrzewania, chłodzenia i transportu.  Możliwość wykorzystania 
przez państwa członkowskie gwarancji pochodzenia z krajów trzecich w wysokości 
nieprzekraczającej 50% różnicy między celem sektorowym a wynikiem otrzymanym w 2005 r. 
gwarantuje utrzymanie zasady komplementarności.

Poprawka 477
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jest ona wykorzystywana we 
Wspólnocie;

skreślona

Or. it

Uzasadnienie

Wymiana z krajami trzecimi musi być akceptowana nie tylko w przypadku energii 
elektrycznej, lecz również ogrzewania, chłodzenia i transportu.  Możliwość wykorzystania 
przez państwa członkowskie gwarancji pochodzenia z krajów trzecich w wysokości 
nieprzekraczającej 50% różnicy między celem sektorowym a wynikiem otrzymanym w 2005 r. 
gwarantuje utrzymanie zasady komplementarności.
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Poprawka 478
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jest wytwarzana w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy; oraz 

(b) jest wytwarzana w instalacji oddanej do 
eksploatacji po dniu 1 stycznia 2005 r.;
oraz

Or. de

Uzasadnienie

Data graniczna dla wprowadzenia podziału między nowymi i starymi instalacjami musi 
zostać wyraźnie określona i powinna zostać ustalona jak najwcześniej, aby uniknąć zbędnego 
opóźnienia w inwestycjach. Ponieważ rokiem odniesienia jest rok 2005, dzień 1 stycznia 2005 
r. jest najlepszą datą do wprowadzenia tego zamierzenia.

Poprawka 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wydano dla niej gwarancję pochodzenia 
w ramach systemu gwarancji pochodzenia 
równoważnego z systemem określonym w 
niniejszej dyrektywie.

(c) wydano dla niej gwarancję 
pochodzenia oraz certyfikat rozliczania 
transferu w ramach systemu gwarancji 
pochodzenia równoważnego z systemem 
określonym w niniejszej dyrektywie, a 
certyfikaty rozliczania transferu 
wprowadzono do rejestru certyfikatów 
państwa członkowskiego, do którego 
celów ta energia ma być wliczona, oraz 
unieważniono w tym rejestrze.

Or. de
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Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są dowodem państw członkowskich na ich udział energii ze 
źródeł odnawialnych, a gwarancje pochodzenia są takim samym dowodem dla producentów 
energii, jej dostawców i konsumentów.

Poprawka 480
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) w przypadku zużycia energii w kraju 
trzecim każde państwo członkowskie, aby 
zrealizować swój własny cel, może uzyskać 
gwarancje pochodzenia obejmujące do 
50% różnicy między celem sektorowym a 
wynikiem otrzymanym w 2005 r.

Or. it

Uzasadnienie

Wymiana z krajami trzecimi musi być dopuszczalna nie tylko w przypadku energii 
elektrycznej, lecz również ogrzewania, chłodzenia i transportu.  Możliwość wykorzystania 
przez państwa członkowskie gwarancji pochodzenia z krajów trzecich w wysokości 
nieprzekraczającej 50% różnicy między celem sektorowym a wynikiem otrzymanym w 2005 r. 
gwarantuje utrzymanie zasady komplementarności.

Poprawka 481
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) kraj trzeci przyjął wiążące cele w 
zakresie energii odnawialnej 
porównywalne z ambicjami UE i 
zrealizował je ponad plan o ilość 
eksportowanej energii.
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Or. en

Uzasadnienie

Wliczanie importu odnawialnej energii elektrycznej z krajów trzecich do celów państw 
członkowskich grozi podważeniem europejskich celów oraz celu ochrony klimatu i większego 
bezpieczeństwa dostaw. Fizyczny import odnawialnej energii elektrycznej powinien zostać 
wliczony do celów UE tylko w przypadku, gdy kraj eksportujący przyjął wiążące cele 
porównywalne z ambicjami państw członkowskich UE oraz jeśli kraj ten realizuje te cele 
ponad plan o ilość eksportowanej energii.

Poprawka 482
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a. W monitorowaniu postępów państw 
członkowskich oraz we wdrażaniu planów 
działania w zakresie energii odnawialnej 
należy uwzględnić udział energii ze źródeł 
o niskiej emisji CO2 w koszyku 
energetycznym.

Or. de

Uzasadnienie

Głównym celem pakietu energetycznego i klimatycznego UE jest redukcja emisji CO2. 
Decyzję o ewentualnym zastosowaniu innej technologii (jądrowej) w celu redukcji emisji CO2 
należy pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka 483
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
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Gwarancja pochodzenia energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii
1. Państwa członkowskie gwarantują, że w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy 
pochodzenie energii elektrycznej z 
odnawialnych źródeł energii można 
potwierdzić na podstawie obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminujących 
kryteriów ustanowionych przez każde 
państwo członkowskie. Gwarantują one, 
że gwarancja pochodzenia jest 
wystawiana na żądanie.
2. Państwa członkowskie powołują jeden 
właściwy organ niezwiązany z 
działalnością wytwórczą i dystrybucyjną, 
zajmujący się nadzorowaniem 
wystawiania gwarancji pochodzenia.
3. Gwarancja pochodzenia:
– wyszczególnia źródło energii, z którego 
energia elektryczna została 
wyprodukowana, z określeniem daty i 
miejsca produkcji, a w przypadku 
hydroelektrowni, ze wskazaniem jej mocy;
– służy umożliwieniu producentom energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
wykazania, że sprzedawana przez nich 
energia elektryczna jest wytwarzana w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy z 
odnawialnych źródeł energii.
4. Gwarancje pochodzenia wystawiane 
zgodnie z ust. 2 powinny być wzajemnie 
uznawane przez państwa członkowskie 
wyłącznie jako dowód w kwestiach 
określonych w ust. 3. Wszelkie odmowy 
uznania gwarancji pochodzenia jako 
takiej za dowód, szczególnie z powodów 
związanych z zapobieganiem nadużyciom 
finansowym, muszą być oparte na 
obiektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących kryteriach. W 
przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia Komisja może zobowiązać 
stronę odmawiającą do uznania tej 
gwarancji, szczególnie w odniesieniu do 
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obiektywnych, przejrzystych i 
równoprawnych kryteriów, na których 
oparte jest takie uznanie.
5. Właściwy organ uruchamia 
odpowiednie mechanizmy, aby zapewnić 
zarówno ścisłość, jak i rzetelność 
gwarancji pochodzenia oraz w 
sprawozdaniu, o którym mowa w art. 19 
ust. 1, ogólnie określa środki podjęte w 
celu zapewnienia należytej rzetelności 
systemu gwarancji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł jest fragmentem dyrektywy 2001/77/WE w sprawie wspierania energii 
elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i powinien zostać przyjęty.

Poprawka 484
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 skreślony
Gwarancje pochodzenia energii 

elektrycznej oraz energii stosowanej w 
celu ogrzewania lub chłodzenia 

wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu 
ogrzewania lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth. 
W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł 
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odnawialnych. Gwarancja pochodzenia 
jest wystawiana dla standardowej 
jednostki 1 MWh. Dla każdej MWh 
wytworzonej energii wydawana jest 
maksymalnie jedna gwarancja 
pochodzenia.
2. Gwarancje pochodzenia wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Gwarancje są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami . 
Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:
(a) źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia 
i zakończenia jej wytwarzania; 
(b) czy dotyczy ona 
– (i) energii elektrycznej; lub 
– (ii) energii stosowanej w celu 
ogrzewania lub chłodzenia;
(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji 
do eksploatacji;
(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;
(e) kwotę i rodzaj pomocy inwestycyjnej 
udzielonej instalacji.
3. Państwa członkowskie uznają 
gwarancje pochodzenia wydane przez 
inne państwa członkowskie zgodnie z 
niniejszą dyrektywą. Odmowa uznania 
gwarancji pochodzenia przez państwo 
członkowskie opiera się na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
kryteriach. 
W przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia Komisja może przyjąć 
decyzję zobowiązującą przedmiotowe 
państwo członkowskie do uznania 
gwarancji pochodzenia. 
4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
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źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiadają za realizację wiążących celów krajowych. Sukces 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie został osiągnięty w głównej mierze dzięki 
właściwym i odpowiednio opracowanym krajowym systemom wsparcia oraz sprawnie 
działającej administracji. Niniejsza dyrektywa daje państwom członkowskim swobodę wyboru 
sektora, w którym chcą one osiągnąć najwięcej. Dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest 
zatem potrzebny. W związku z tym gwarancje pochodzenia powinny pozostać zgodne z 
definicją zawartą w dyrektywie 2001/77/WE w celu zachowania jawności energii elektrycznej.

Poprawka 485
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

1. W celu zachowania jawności państwa
członkowskie zapewniają możliwość 
zagwarantowania w myśl niniejszej 
dyrektywy pochodzenia z odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej oraz energii 
stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia wytwarzanej w elektrowniach o 
mocy wynoszącej co najmniej 5 MWth 
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i 
niedyskryminującymi kryteriami 
określonymi przez każde państwo 
członkowskie.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla 
każdej MWh wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Dla każdej jednostki wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.
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Państwa członkowskie mogą wyznaczyć 
jeden lub więcej właściwych organów 
niezwiązanych z działalnością wytwórczą, 
handlową, dostawczą i dystrybucyjną, do 
nadzorowania wystawiania gwarancji 
pochodzenia.

2. Gwarancje pochodzenia wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Gwarancje są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami .

2. Państwa członkowskie lub właściwy(-e) 
organ(y) uruchamiają odpowiednie 
mechanizmy, aby zagwarantować, że 
gwarancje pochodzenia są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

(a)  źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania;

(a)  źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania;

(b) czy dotyczy ona (b) czy dotyczy ona

– (i) energii elektrycznej; lub – (i) energii elektrycznej; lub
– (ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

– (ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
eksploatacji;

(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
eksploatacji;

(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(e) kwotę i rodzaj pomocy inwestycyjnej 
udzielonej instalacji.

Gwarancja pochodzenia służy 
umożliwieniu producentom energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
wykazania, że sprzedawana przez nich 
energia elektryczna jest wytwarzana z 
odnawialnych źródeł energii w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia przez państwo członkowskie 
opiera się na obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych kryteriach. W 

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą wyłącznie jako dowód w 
kwestiach określonych w ust. 2. Państwo 
członkowskie może odmówić uznania 
gwarancji pochodzenia jedynie w 
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przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia Komisja może przyjąć 
decyzję zobowiązującą przedmiotowe 
państwo członkowskie do uznania 
gwarancji pochodzenia.

przypadku, gdy ma należycie uzasadnione 
wątpliwości w odniesieniu do jej 
dokładności, rzetelności i wiarygodności. 
Państwo członkowskie dzieli się z Komisją 
informacjami dotyczącymi tych 
wątpliwości.
Jeśli Komisja ustali, że odmowa uznania 
gwarancji pochodzenia jest 
nieuzasadniona, może ona przyjąć decyzję 
zobowiązującą dane państwo 
członkowskie do uznania gwarancji 
pochodzenia. Jeśli jednak Komisja ustali, 
że odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia jest należycie uzasadniona, 
pozostałe państwa członkowskie mogą 
odmówić wydającemu państwu 
członkowskiemu uznania podobnych 
gwarancji pochodzenia do czasu, kiedy 
wątpliwości dotyczące dokładności, 
rzetelności i wiarygodności zostaną 
odpowiednio rozwiązane.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

4. Państwa członkowskie lub właściwy(-e) 
organ(y) zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia energii ze źródeł 
odnawialnych wytworzonej w danym roku 
kalendarzowym najpóźniej trzy miesiące 
po zakończeniu tego roku.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł jest niezbędny dla potwierdzenia dalszego istnienia gwarancji pochodzenia 
w jej obecnej formie (w celu zachowania jawności). Gwarancje te muszą być również 
wydawane dla elektrociepłowni energii odnawialnej o mocy przekraczającej 5 MWth. 

Poprawka 486
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 1. W celu zachowania jawności państwa 
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możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

członkowskie zapewniają możliwość 
zagwarantowania w myśl niniejszej 
dyrektywy pochodzenia z odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej oraz energii 
stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia wytwarzanej w elektrowniach o 
mocy wynoszącej co najmniej 5 MWth 
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i 
niedyskryminującymi kryteriami 
określonymi przez każde państwo 
członkowskie.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla 
każdej MWh wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Dla każdej jednostki wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

Państwa członkowskie mogą powołać 
jeden lub więcej właściwych organów 
niezwiązanych z działalnością wytwórczą, 
handlową, dostawczą i dystrybucyjną, do 
nadzorowania wystawiania gwarancji 
pochodzenia.

2. Gwarancje pochodzenia wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Gwarancje są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami .

2. Państwa członkowskie lub właściwy(-e) 
organ(y) uruchamiają odpowiednie 
mechanizmy, aby zagwarantować, że 
gwarancje pochodzenia są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami. 

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

(a)  źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania;

(a)  źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania;

(b) czy dotyczy ona (b) czy dotyczy ona

– (i) energii elektrycznej; lub – (i) energii elektrycznej; lub
– (ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

– (ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 

(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
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eksploatacji; eksploatacji;
(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(e) kwotę i rodzaj pomocy inwestycyjnej 
udzielonej instalacji.

Gwarancja pochodzenia służy 
umożliwieniu producentom energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 
wykazania, sprzedawana przez nich 
energia elektryczna jest wytwarzana z 
odnawialnych źródeł energii że w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia przez państwo członkowskie 
opiera się na obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych kryteriach.

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą wyłącznie jako dowód w 
kwestiach określonych w ust. 2. Państwo 
członkowskie może odmówić uznania 
gwarancji pochodzenia jedynie w 
przypadku, gdy ma należycie uzasadnione 
wątpliwości w odniesieniu do jej 
dokładności, rzetelności i wiarygodności. 
Państwo członkowskie dzieli się z Komisją 
informacjami dotyczącymi tych 
wątpliwości.

W przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia Komisja może przyjąć 
decyzję zobowiązującą przedmiotowe 
państwo członkowskie do uznania 
gwarancji pochodzenia.

Jeśli Komisja ustali, że odmowa uznania 
gwarancji pochodzenia jest 
nieuzasadniona może ona przyjąć decyzję 
zobowiązującą dane państwo 
członkowskie do uznania gwarancji 
pochodzenia. Jeśli jednak Komisja ustali, 
że odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia jest należycie uzasadniona, 
pozostałe państwa członkowskie mogą 
odmówić wydającemu państwu 
członkowskiemu uznania podobnych 
gwarancji pochodzenia do czasu, kiedy 
wątpliwości dotyczące dokładności, 
rzetelności i wiarygodności zostaną 
odpowiednio rozwiązane.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

4. Państwa członkowskie lub właściwy(-e) 
organ(y) zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia energii ze źródeł 
odnawialnych wytworzonej w danym roku 
kalendarzowym najpóźniej trzy miesiące 
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po zakończeniu tego roku.

Or. xm

Uzasadnienie

Pierwotny wniosek dotyczący handlu gwarancjami pochodzenia wiąże się ze zbyt dużą 
biurokracją i jest niekorzystny dla krajów korzystających w odniesieniu do energii 
odnawialnych z systemu wsparcia w postaci gwarantowanych cen zakupu energii. Może 
zaistnieć obawa, że wdrożenie takiego wniosku wiązałoby się z ryzykiem naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego. Nowy wniosek ma takie same założenie, jak oryginalny 
wniosek Komisji w sprawie handlu gwarancjami pochodzenia, tj. pozwala państwom 
członkowskim na elastyczną wymianę celów, lecz jednocześnie nie zagraża krajowemu 
systemowi wsparcia i umożliwia państwom członkowskim kontrolę w zakresie realizacji 
założonych celów.

Poprawka 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu 
ogrzewania lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth. 

1. Państwa członkowskie, wyłącznie w 
celach informacyjnych, zapewnią 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy na 
podstawie obiektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących kryteriów 
określonych przez każde państwo 
członkowskie. 

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla 
każdej MWh wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Dla każdej jednostki wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

Or. es
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Uzasadnienie

Sposób wykorzystania gwarancji pochodzenia nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek 
elastyczność pomagającą osiągnąć założone cele, utrudnia umieszczanie energii odnawialnej 
na rynkach energii elektrycznej, pomija krajowe systemy wsparcia, które okazały się 
skuteczne w promowaniu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, podważa 
funkcjonowanie istniejących systemów wsparcia i w praktyce będzie oznaczać harmonizację 
w UE w kierunku systemu negocjowanych zielonych certyfikatów. Jest to mniejszościowy 
mechanizm wsparcia, który okazał się nieskuteczny w promowaniu odnawialnej energii 
elektrycznej.

Poprawka 488
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

1. W celu zachowania jawności państwa 
członkowskie zapewniają możliwość 
zagwarantowania w myśl niniejszej 
dyrektywy pochodzenia z odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej oraz energii 
stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia wytwarzanej w elektrowniach o 
mocy wynoszącej co najmniej 1 MWth
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i 
niedyskryminującymi kryteriami 
określonymi przez każde państwo 
członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wskazano w dyrektywie w sprawie wewnętrznego rynku energii, gwarancja pochodzenia 
pełni funkcję dowodu, że dana ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych 
dla celów jawności pochodzenia energii.
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Poprawka 489
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
i biopaliw oraz energii stosowanej w celu 
ogrzewania lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że gwarancje pochodzenia proponuje się jedynie dla energii odnawialnej w 
postaci elektryczności lub ogrzewania/chłodzenia. W celu zorganizowania właściwie 
funkcjonującego rynku należy również uwzględnić biopaliwa. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku biometanu, który można transportować siecią gazową oraz sprzedawać 
końcowemu odbiorcy w każdym punkcie sieci.

Poprawka 490
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 1 MWth.

Or. en
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Uzasadnienie

Wydawanie gwarancji pochodzenia powinno być obowiązkowe, a zatem każda jednostka 
energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł powinna otrzymać gwarancję 
pochodzenia. Dla potrzeb ogrzewania i chłodzenia pułap 5 MWth jest zbyt wysoki i powinien 
być obniżony do 1 MWth.

Poprawka 491
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 5 MWth.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
możliwość zagwarantowania pochodzenia 
z odnawialnych źródeł energii elektrycznej 
oraz energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia wytwarzanej w 
elektrowniach o mocy wynoszącej co 
najmniej 1 MWth.

Or. de

Uzasadnienie

Podstawową jednostką powinien być 1 MW. Stosowanie 1 MW w miejsce 5MW nie wiąże się z 
żadnymi dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi, ponieważ system jest elektroniczny.

Poprawka 492
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł 
odnawialnych. Gwarancja pochodzenia jest 
wystawiana dla standardowej jednostki 1 

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia wydawanej dla każdej 
jednostki energii wytworzonej ze źródeł 
odnawialnych. Gwarancja pochodzenia jest 
wystawiana dla standardowej jednostki 1 
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MWh. Dla każdej MWh wytworzonej 
energii wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

MWh. Dla każdej MWh wytworzonej 
energii wydawana jest maksymalnie jedna
gwarancja pochodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować dostępność gwarancji pochodzenia oraz zwiększyć płynność na rynkach, 
gwarancje pochodzenia powinny być wydawane regularnie oraz przynajmniej raz na trzy 
miesiące, bez względu na to, czy przypada to pod koniec roku czy nie.

Poprawka 493
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł 
odnawialnych. Gwarancja pochodzenia 
jest wystawiana dla standardowej jednostki 
1 MWh. Dla każdej MWh wytworzonej 
energii wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie producentowi energii 
odnawialnej gwarancji pochodzenia. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla 
każdej MWh wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Gwarancję pochodzenia powinno się wydawać każdemu producentowi MWh, nie tylko na 
żądanie.
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Poprawka 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł 
odnawialnych. Gwarancja pochodzenia jest 
wystawiana dla standardowej jednostki 1 
MWh. Dla każdej MWh wytworzonej 
energii wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia oraz certyfikatu rozliczania 
transferu w odniesieniu do udziału danej 
instalacji w wytwarzaniu energii ze źródeł 
odnawialnych. Gwarancja pochodzenia jest 
wystawiana dla standardowej jednostki 1 
MWh. 

W przypadku instalacji wytwarzających ze 
źródeł odnawialnych energię elektryczną, 
która nie jest doprowadzana do sieci 
dystrybucji lub przesyłu wydaje się 
gwarancję pochodzenia i certyfikat 
rozliczania transferu wyłącznie w 
odpowiedzi na wniosek producenta.
W przypadku instalacji o mocy poniżej 
5 MWth wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych stosowaną w celu grzania 
lub chłodzenia państwa członkowskie 
decydują, czy gwarancje pochodzenia lub 
certyfikaty rozliczania transferu powinny 
zostać wydane.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie z zasady powinny automatycznie wydawać odpowiednie certyfikaty dla 
energii odnawialnej. Jednak w przypadku energii elektrycznej, która nie jest doprowadzana 
do sieci publicznej certyfikat powinien być wydawany wyłącznie na wniosek producenta. W 
przypadku elektrociepłowni o mocy mniejszej niż 5 MW państwa członkowskie powinny mieć 
prawo, lecz nie obowiązek, wydania odpowiednich certyfikatów.
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Poprawka 495
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla
każdej MWh wytworzonej energii 
wydawana jest maksymalnie jedna 
gwarancja pochodzenia.

W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie gwarancji 
pochodzenia w odpowiedzi na wniosek 
producenta energii ze źródeł odnawialnych. 
Gwarancja pochodzenia jest wystawiana 
dla standardowej jednostki 1 MWh. 
Odnawialny charakter każdej MWh 
wytworzonej energii zaświadcza się tylko 
jednorazowo. Bez uszczerbku dla 
niniejszego postanowienia, gwarancje 
pochodzenia w rozumieniu dyrektywy 
2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 
wspierania kogeneracji w oparciu o 
zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 
rynku wewnętrznym energii1 w 
stosownych przypadkach mogą być 
wydawane równocześnie.
_________________________________
1 Dz.U. L 52,z 21.2.2004, str. 50.

Or. de

Uzasadnienie

Analogicznie do postanowień dyrektywy w sprawie kogeneracji zaleca się pułap w wysokości 
1 MWth, w szczególności ponieważ dla zakładów ciepłowniczych ze względu na ich lokalny 
charakter przewiduje się zazwyczaj mniejszą moc. Aby zagwarantować jak najwydajniejsze 
wykorzystanie energii odnawialnej powinno być możliwe otrzymanie dodatkowej korzyści w 
przypadku energii odnawialnej wytwarzanej w zakładach stosujących kogenerację. Zarówno 
kogeneracyjny, jak i odnawialny charakter elektrowni powinny zostać poświadczone, co ma 
na celu odzwierciedlenie rzeczywistości w statystykach.
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Poprawka 496
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Gwarancja pochodzenia powinna 
zawierać dwa elementy:
(a)  element docelowy pozwalający na 
obliczenie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zakładanym przez 
państwo członkowskie celu; oraz
(b) element dotyczący ujawnienia 
informacji na temat koszyka paliw 
umożliwiający producentom energii 
wykazanie, że energia, którą sprzedają jest 
wytworzona ze źródeł odnawialnych i 
służy on ujawnieniu informacji na temat 
koszyka paliw dostarczanej energii.
Te dwa elementy mogą być przedmiotem 
odrębnych transakcji.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia pełnią podwójną rolę: mogą być wykorzystywane do a) określenia 
stopnia realizacji założonego celu (co wprowadza niniejszy wniosek) oraz b) weryfikacji 
certyfikatów produkcji/ujawniania koszyka energetycznego (o czym mowa w istniejących 
dyrektywach). Te dwie role są od siebie niezależne i obie trzeba utrzymać.

Poprawka 497
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Gwarancje pochodzenia mogą być 
wydawane dla odnawialnej energii 
elektrycznej wytworzonej i wykorzystanej 
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częściowo lub w całości poza siecią w 
oparciu o dokładne, wiarygodne i 
zabezpieczone przed nadużyciami 
obliczenia zapotrzebowania na energię 
poza siecią, które zostało zaspokojone w 
ten sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre metody wytwarzania energii elektrycznej, jak systemy fotowoltaiczne, jednorazowo 
mogą wytworzyć niewielkie ilości energii elektrycznej, która jest w całości zużywana na 
miejscu. Niemniej całkowita wartość takiego sposobu wytwarzania jest znaczna i powinien on 
zostać wliczony do celu w zakresie energii odnawialnej, ponieważ zmniejsza zapotrzebowanie 
na energię z sieci.

Poprawka 498
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Gwarancja pochodzenia powinna 
zawierać dwa elementy:
(a)  element docelowy pozwalający na 
obliczenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych w zakładanym przez 
państwo członkowskie celu; element ten 
będzie miał zastosowanie tylko w 
przypadku gwarancji pochodzenia, które 
mogą być przekazywane pomiędzy 
państwami członkowskimi; oraz
(b) element dotyczący ujawnienia 
informacji na temat koszyka paliw 
umożliwiający producentom energii 
wykazanie, że energia, którą sprzedają jest 
wytworzona ze źródeł odnawialnych i 
służy on ujawnieniu informacji na temat 
koszyka paliw dostarczanej energii. 
Te dwa elementy mogą być przedmiotem 
odrębnych transakcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia mają podwójną rolę: mogą być wykorzystywane do a) określenia 
stopnia realizacji założonego celu (co wprowadza niniejszy wniosek) oraz b) weryfikacji 
certyfikatów produkcji/ujawniania koszyka energetycznego (o czym mowa w istniejących 
dyrektywach). Te dwie role są od siebie niezależne i obie trzeba utrzymać.

Poprawka 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancje pochodzenia wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Gwarancje są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami . 

2. Gwarancje pochodzenia oraz certyfikaty 
rozliczania transferu wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Gwarancje są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami .

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

Gwarancja pochodzenia oraz certyfikat 
rozliczania transferu określa co najmniej:

(a)  źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania;

(a) źródło energii, z którego energia została 
wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania;

(b) czy dotyczy ona  (b) czy dotyczy ona  
(i)  energii elektrycznej; lub (i) energii elektrycznej; lub 

(ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

(ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
eksploatacji;

(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
eksploatacji;

(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(e) kwotę i rodzaj pomocy inwestycyjnej 
udzielonej instalacji.

(e) zamierzone zastosowanie:

(i) w przypadku certyfikatów rozliczania 
transferu: ocena wypełnienia przez 
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państwa członkowskie wymogów 
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
celów krajowych;
(ii) w przypadku gwarancji pochodzenia: 
dowód, że energia dostarczana i 
wykorzystywana przez producentów, 
dostawców i konsumentów pochodzi z 
odnawialnych źródeł.

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna zawierać odniesienie do zamierzonego zastosowania certyfikatu 
rozliczania transferu i gwarancji pochodzenia.

Poprawka 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Gwarancje pochodzenia wydaje się, 
przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Gwarancje są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami . 

2. Państwa członkowskie uruchamiają 
odpowiednie mechanizmy gwarantujące, 
że gwarancje pochodzenia są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami. 

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

Gwarancja pochodzenia określa co 
najmniej:

(a) źródło energii, z którego energia została 
wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania; 

(a) źródło energii, z którego energia została 
wytworzona oraz daty rozpoczęcia i 
zakończenia jej wytwarzania; 

(b) czy dotyczy ona  
(i) energii elektrycznej; lub 
(ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;
(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
eksploatacji;

(b) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji do 
eksploatacji;
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(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(c) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny;

(e) kwotę i rodzaj pomocy inwestycyjnej 
udzielonej instalacji.

Gwarancja pochodzenia musi służyć 
zapewnieniu producentom odnawialnej 
energii elektrycznej możliwości 
wykazania, że sprzedawana przez nich 
energia elektryczna jest wytwarzana z 
odnawialnych źródeł energii w 
rozumieniu niniejszej dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Sposób wykorzystania gwarancji pochodzenia nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek 
elastyczność pomagającą osiągnąć założone cele, utrudnia umieszczanie energii odnawialnej 
na rynkach energii elektrycznej, pomija krajowe systemy wsparcia, które okazały się 
skuteczne w promowaniu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, podważa 
funkcjonowanie istniejących systemów wsparcia i w praktyce będzie oznaczać harmonizację 
w UE w kierunku systemu negocjowanych zielonych certyfikatów. Jest to mniejszościowy 
mechanizm wsparcia, który okazał się nieskuteczny w promowaniu odnawialnej energii 
elektrycznej.

Poprawka 501
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Transfer gwarancji pochodzenia będzie 
stanowić rzeczywistą sprzedaż stronie 
kupującej praw do gwarancji 
pochodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 7 ust. 3 pojawia się zdanie „posiadane przez każdą osobę”, które zakłada, że 
gwarancje pochodzenia są towarem, a zatem mają do nich zastosowanie art. 28, 29 i 30 
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traktatu, a tym samym zostają one objęte swobodnym przepływem towarów. Jednak w 
proponowanej dyrektywie stosuje się termin „transfer” a nie sprzedaż. Właściwe byłoby 
umieszczenie odniesienia w art. 6 ust. 2 wyjaśniającego, że transfer gwarancji pochodzenia 
może być traktowany jako rzeczywista sprzedaż.

Poprawka 502
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) czy dotyczy ona (b) czy dotyczy ona 

– (i) energii elektrycznej; lub – (i) energii elektrycznej; lub 
– (ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia;

– (ii) energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia; lub
– (iia) biopaliwa;

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że gwarancje pochodzenia proponuje się jedynie dla energii odnawialnej w 
postaci elektryczności lub ogrzewania/chłodzenia. W celu zorganizowania właściwie 
funkcjonującego rynku należy również uwzględnić biopaliwa. Jest to szczególnie ważne w 
przypadku biometanu, który można transportować siecią gazową oraz sprzedawać 
końcowemu odbiorcy w każdym punkcie sieci. 

Poprawka 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeśli instalacja, która została oddana 
do eksploatacji po dniu 1 stycznia 2005 r., 
otrzymała pomoc inwestycyjną konieczną 
do jej eksploatacji technicznej, we 
wszystkich gwarancjach pochodzenia oraz 
certyfikatach rozliczania transferu 
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wydanych dla tej instalacji należy 
umieścić informację na ten temat.

Or. de

Uzasadnienie

W certyfikatach umieszcza się odniesienia do wszelkiej pomocy operacyjnej i inwestycyjnej 
udzielonej dla instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Jednak wsparcie 
może obejmować nie tylko budowę elektrowni, lecz również takie systemy, jak zabezpieczenie 
przed powodziami.  Taka pomoc inwestycyjna nie ma wpływu na techniczną eksploatację 
elektrowni i nie musi być odnotowana w certyfikacie.

Poprawka 504
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie mogą podjąć 
decyzję, czy handlować gwarancjami 
pochodzenia energii elektrycznej oraz 
energii stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia pochodzącej z odnawialnych 
źródeł.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić realizację celów, decyzja o stosowaniu gwarancji pochodzenia musi należeć do 
państw członkowskich. Przedsiębiorstwa nie powinny mieć możliwości handlowania 
gwarancjami pochodzenia, jeżeli państwo członkowskie nie osiągnęło swoich celów 
okresowych.
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Poprawka 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Gwarancjami pochodzenia i 
certyfikatami rozliczania transferu można 
handlować oddzielnie oraz unieważniać je 
jednocześnie lub w różnym czasie. 
Odnośne przepisy są przyjmowane przez 
państwa członkowskie. 

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są dowodem państw członkowskich na ich udział energii ze 
źródeł odnawialnych, a gwarancje pochodzenia są takim samym dowodem dla producentów 
energii, jej dostawców i konsumentów.

Poprawka 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia przez państwo członkowskie 
opiera się na obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych kryteriach.

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą wyłącznie jako dowód w 
kwestiach określonych w ust. 2 
niniejszego artykułu. Państwo 
członkowskie może odmówić uznania 
gwarancji pochodzenia jedynie w 
przypadku, gdy ma należycie uzasadnione 
wątpliwości w odniesieniu do jej 
dokładności, rzetelności i wiarygodności. 
Państwo członkowskie dzieli się z Komisją 
informacjami dotyczącymi tych 
wątpliwości. 
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W przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia Komisja może przyjąć 
decyzję zobowiązującą przedmiotowe 
państwo członkowskie do uznania 
gwarancji pochodzenia. 

Jeśli Komisja uzna, że odmowa uznania 
gwarancji pochodzenia nie jest należycie 
uzasadniona, może przyjąć decyzję 
zobowiązującą dane państwo 
członkowskie do uznania tej gwarancji.

Or. es

Uzasadnienie

Sposób wykorzystania gwarancji pochodzenia nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek 
elastyczność pomagającą osiągnąć założone cele, utrudnia umieszczanie energii odnawialnej 
na rynkach energii elektrycznej, pomija krajowe systemy wsparcia, które okazały się 
skuteczne w promowaniu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, podważa 
funkcjonowanie istniejących systemów wsparcia i w praktyce będzie oznaczać harmonizację 
w UE w kierunku systemu negocjowanych zielonych certyfikatów. Jest to mniejszościowy 
mechanizm wsparcia, który okazał się nieskuteczny w promowaniu odnawialnej energii 
elektrycznej.

Poprawka 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia przez państwo członkowskie 
opiera się na obiektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych kryteriach.

3. Państwa członkowskie uznają gwarancje 
pochodzenia i certyfikaty rozliczania 
transferu wydane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Odmowa uznania gwarancji 
pochodzenia lub certyfikatu rozliczania 
transferu przez państwo członkowskie 
opiera się na obiektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminacyjnych kryteriach.

W przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia Komisja może przyjąć 
decyzję zobowiązującą przedmiotowe 
państwo członkowskie do uznania
gwarancji pochodzenia. 

W przypadku odmowy uznania gwarancji 
pochodzenia lub certyfikatu rozliczania 
transferu Komisja może przyjąć decyzję 
zobowiązującą przedmiotowe państwo 
członkowskie do uznania gwarancji 
pochodzenia.

Or. de
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Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są dowodem państw członkowskich na ich udział energii ze 
źródeł odnawialnych, a gwarancje pochodzenia są takim samym dowodem dla producentów 
energii, jej dostawców i konsumentów.

Poprawka 508
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydawanie gwarancji pochodzenia energii 
ze źródeł odnawialnych przynajmniej raz 
na trzy miesiące.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować dostępność gwarancji pochodzenia oraz zwiększyć płynność na rynkach 
gwarancje pochodzenia powinny być wydawane regularnie oraz przynajmniej raz na trzy 
miesiące, bez względu na to, czy przypada to pod koniec roku czy nie.

Poprawka 509
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydawanie gwarancji pochodzenia energii 
ze źródeł odnawialnych przynajmniej raz 
na trzy miesiące.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować dostępność gwarancji pochodzenia oraz zwiększyć płynność na rynkach, 
gwarancje pochodzenia powinny być wydawane regularnie oraz przynajmniej raz na trzy 
miesiące, bez względu na to czy przypada to pod koniec roku czy nie.

Poprawka 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku. 

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia oraz 
certyfikatów rozliczania transferu energii 
ze źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są dowodem państw członkowskich na ich udział energii ze 
źródeł odnawialnych, a gwarancje pochodzenia są takim samym dowodem dla producentów 
energii, jej dostawców i konsumentów.

Poprawka 511
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
sześć miesięcy po zakończeniu tego roku.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymóg przedstawienia danych w ciągu trzech miesięcy może się stać zbędnym obciążeniem 
dla państw członkowskich stosujących różne metody gromadzenia danych. Proponuje się 
zatem wydłużenie proponowanego okresu do sześciu miesięcy.

Poprawka 512
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.

4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie gwarancji pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych wytworzonej w 
danym roku kalendarzowym najpóźniej 
sześć miesięcy po zakończeniu tego roku.

Or. sl

Poprawka 513
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeśli producent energii odnawialnej 
wytworzonej w elektrowni kogeneracyjnej 
jest uprawniony do otrzymania gwarancji 
pochodzenia zgodnie z ust. 1 oraz w myśl 
postanowień dyrektywy 2004/8/WE, 
wówczas tylko jedna gwarancja 
pochodzenia zostaje wydana dla każdej 
jednostki energii spełniającej wymogi 
określone w niniejszej dyrektywie i 
dyrektywie 2004/8/WE. Taka gwarancja 
pochodzenia łączy wszystkie funkcje 
odrębnych gwarancji pochodzenia z 
godnie z niniejszą dyrektywą i z dyrektywą 
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2004/8/WE.
W myśl niniejszego artykułu gwarancji 
pochodzenia nie wydaje się dla energii ze 
źródeł odnawialnych, jeśli wystawiono już 
inne zaświadczenie, które może zostać 
wykorzystane do celów obowiązku 
zachowania jawności energii elektrycznej 
ustanowionego w dyrektywie 2003/54/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Jak wskazano w dyrektywie w sprawie wewnętrznego rynku energii, gwarancja pochodzenia 
pełni funkcję dowodu, że dana ilość energii została wyprodukowana ze źródeł odnawialnych 
dla celów jawności pochodzenia energii.

Poprawka 514
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Energia elektryczna wytwarzana z 
odnawialnych źródeł energii 
kwalifikująca się do otrzymania gwarancji 
pochodzenia w myśl dyrektywy 2004/8/WE 
kwalifikuje się również do otrzymania 
gwarancji pochodzenia w myśl niniejszej 
dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenie wydane w myśl dyrektywy 2004/8/WE dotyczą wytworzonej energii 
elektrycznej. Ich wartość wypływa z faktu, że energię elektryczną wytwarza się w procesie 
kogeneracji. Zasadniczo się zatem różnią od gwarancji pochodzenia określonych w niniejszej 
dyrektywie: pierwsze odnoszą się do źródła energii, a drugie do procesu wytwarzania energii.
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Poprawka 515
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Zamiast gwarancji pochodzenia 
państwa członkowskie mogą dobrowolnie 
wystawiać certyfikaty rozliczania 
transferu (TAC), wobec których niniejsza 
dyrektywa nie przyznaje żadnych praw. 
Państwa członkowskie gwarantują, że 
certyfikaty rozliczania transferu są zgodne 
z ust. 1-4. Państwa członkowskie 
gwarantują również, że certyfikaty 
rozliczania transferu są oznaczone jako 
takie i elektronicznie unieważniane.

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są potrzebne jako dodatkowy i elastyczny instrument 
pomagający zrealizować założone cele.

Poprawka 516
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Gwarancje pochodzenia (GO) i 
certyfikaty rozliczania transferu (TAC) 
nie przyznają żadnych praw do 
otrzymania pomocy w ramach krajowych 
systemów wsparcia.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy to wyraźnie podkreślić, aby uniknąć nadużywania certyfikatów.

Poprawka 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Dla osiągnięcia celów krajowych 
uwzględniane są certyfikaty dla biopaliw 
pochodzące z państwa członkowskiego, z 
którym inne państwo członkowskie 
zawarło umowę dwustronną. Te 
certyfikaty dla biopaliw są unieważniane 
w kraju nabycia. Ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych powiązane z 
certyfikatami dla biopaliw są wyliczane 
w kraju nabycia.

Or. en

Poprawka 518
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
1. Państwa członkowskie gwarantują, że w 
przypadku, gdy ilość biopaliwa 
spełniająca konieczne kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
określone w art. 15 jest udostępniana do 
wykorzystania jako paliwo transportowe w 
danym państwie członkowskim, dostawca 
biopaliwa ma możliwość otrzymania 
dostatecznej liczby zbywalnych uprawnień 
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biopaliwowych w odniesieniu do 
dostarczonej ilości biopaliwa – w oparciu 
o zapotrzebowanie na energię – zamiast 
wsparcia finansowego lub uznania w 
ramach jakiegokolwiek  wymogu czy 
przepisu w zakresie biopaliw.
2. W tym celu państwa członkowskie 
zapewniają wydanie takich zbywalnych 
uprawnień biopaliwowych w odpowiedzi 
na wniosek dostawcy biopaliw. Zbywalne 
uprawnienia paliwowe objęte są 
następującymi warunkami:
(a)  zbywalne uprawnienia biopaliwowe są 
zdefiniowaną jednostką energii (na 
przykład 1 GJ);
(b) dla każdego GJ biopaliwa 
przeznaczonego do wykorzystania jako 
paliwo transportowe w danym państwie 
członkowskim wydaje się nie więcej niż 
jedno zbywalne uprawnienie biopaliwowe;
(c) zbywalnych uprawnień biopaliwowych 
nie wydaje się dla biopaliw, które nie 
spełniają kryteriów zrównoważonego 
rozwoju środowiska naturalnego 
wymienionych w art. 15;
wydając zbywalne uprawnienie 
biopaliwowe państwo członkowskie nie 
uwzględnia odnośnej ilości biopaliwa w 
swoich celach w zakresie biopaliw, ani do 
żadnych zobowiązań w zakresie biopaliw; 
biopaliwo nie kwalifikuje się również do 
żadnego wsparcia finansowego na 
przedmiotowym rynku.
3. Państwa członkowskie gwarantują, że 
zbywalne uprawnienia biopaliwowe: 
(a) są wydawane, przekazywane i 
unieważniane elektronicznie;
(b) są dokładne, wiarygodne i 
zabezpieczone przed nadużyciami;
(c) zawierają dostateczne informacje 
pozwalające na odpowiednie 
administrowanie uprawnieniami oraz 
wszelkimi informacjami dodatkowymi 
koniecznymi dla zachowania zgodności z 
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krajowymi przepisami w zakresie 
biopaliw, oraz monitorowanie ich.
4. Państwa członkowskie uznają zbywalne 
uprawnienia biopaliwowe wydane przez 
inne państwa członkowskie zgodnie z 
niniejszą dyrektywą. Odmowa uznania 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych 
przez państwo członkowskie opiera się na 
obiektywnych, przejrzystych i 
niedyskryminujących kryteriach.

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 dużych państwach członkowskich UE systemach 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych, a także zezwalał na ich harmonizację.

Poprawka 519
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 skreślony
Właściwe organy i rejestry gwarancji 

pochodzenia
1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:
(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 

rejestru gwarancji pochodzenia;
(b) wydawania gwarancji pochodzenia;
© rejestrowania wszelkich przypadków 

przekazania gwarancji pochodzenia;
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(d) unieważniania gwarancji 
pochodzenia;

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.
2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.
3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiadają za realizację wiążących celów krajowych. Sukces 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie został dokonany w głównej mierze dzięki 
właściwym i odpowiednio opracowanym krajowym systemom wsparcia oraz sprawnie 
działającej administracji. Niniejsza dyrektywa daje państwom członkowskim swobodę wyboru 
sektora, w którym chcą one osiągnąć najwięcej. Dodatkowy mechanizm elastyczności nie jest 
zatem potrzebny. W związku z tym gwarancje pochodzenia powinny pozostać zgodne z 
definicją zawartą w dyrektywie 2001/77/WE w celu zachowania jawności energii elektrycznej.

Poprawka 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i rejestry gwarancji 
pochodzenia

Krajowe systemy wsparcia i mechanizmy 
elastyczności

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

1. Krajowe systemy wsparcia mające na 
celu promowanie energii z odnawialnych 
źródeł są najważniejszą metodą realizacji 
celów określonych w art. 3. Państwom 
członkowskim pozostawia się swobodę 
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wyboru systemu wsparcia dla produkcji 
energii z odnawialnych źródeł.

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia;
(b) wydawania gwarancji pochodzenia; 
© rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;
(d) unieważniania gwarancji 

pochodzenia;
(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.
2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.

2. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo 
realizacji zakładanych celów oraz 
ograniczyć koszty, państwa członkowskie 
mogą wykorzystać następujące 
mechanizmy elastyczności:
(a) transfer statystycznych ilości energii 
odnawialnej między państwami 
członkowskimi;
(b) wspólna realizacja celów;
(c) ustanowienie wspólnych systemów 
wsparcia;
opis wymienionych mechanizmów 
elastyczności znajduje się w kolejnych 
artykułach.

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze. 

Or. es

Uzasadnienie

Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii odgrywają decydującą rolę w nadawaniu 
tym źródłom ich obecnego statusu w UE oraz są kluczowe dla przyszłego rozwoju tych źródeł. 
Z tego względu trzeba je należycie uwzględnić w dyrektywie, tymczasem w swoim wniosku 
Komisja ledwo o nich wspomina.
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Poprawka 521
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i rejestry gwarancji 
pochodzenia

Transfery statystyczne między państwami 
członkowskimi

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

1. Państwa członkowskie mogą zawierać 
porozumienia o transferze statystycznym 
określonej ilości energii ze źródeł 
odnawialnych, która ma zostać 
przekazana z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego. Przekazaną 
ilość energii należy:

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia;

(a) odjąć od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
przestrzegania przez państwo 
członkowskie wymogów art. 3 w zakresie 
celów krajowych; oraz

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) dodać do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
przestrzegania przez inne państwo 
członkowskie wymogów art. 3 w zakresie 
celów krajowych.

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;
(d) unieważniania gwarancji 
pochodzenia;
(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.
2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.

2. Zgodnie z ust. 1 porozumienia mogą 
obowiązywać przez rok lub dłużej, lecz 
należy o nich powiadomić Komisję nie 
później niż trzy miesiące po zakończeniu 
pierwszego roku ich obowiązywania.

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
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Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł pozwala na statystyczne transfery energii z jednego państwa członkowskiego 
do innego. Najbardziej oczywistym powodem skorzystania z tej klauzuli jest ewentualne 
przekroczenie przez dane państwo członkowskie zakładanego celu w 2020 r. Państwo to 
będzie wówczas chciało sprzedać nadwyżkę innemu państwu członkowskiemu.

Możliwe będzie również zawarcie przez dwa państwa członkowskie po wejściu w życie 
dyrektywy długoterminowego porozumienia o rokrocznym transferze pewnych statystycznych 
ilości energii do roku 2020 włącznie. To, czy takie porozumienie zostanie zawarte będzie 
zależało od jego warunków.

Poprawka 522
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i rejestry gwarancji 
pochodzenia

Transfery statystyczne między państwami 
członkowskimi

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

1. Państwa członkowskie mogą zawierać 
porozumienia o transferze statystycznym 
określonej ilości energii ze źródeł 
odnawialnych, która ma zostać 
przekazana z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego. Przekazaną 
ilość energii należy:

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia;

(a) odjąć od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
przestrzegania przez państwo 
członkowskie wymogów art. 3 w zakresie 
celów krajowych; oraz

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) dodać do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności innego państwa członkowskiego 
z wymogami art. 3 w zakresie celów 
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krajowych.
© rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;
(d) unieważniania gwarancji 
pochodzenia;
(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.
2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.

2. Zgodnie z ust. 1 porozumienia mogą 
obowiązywać przez rok lub dłużej, lecz 
należy o nich powiadomić Komisję nie 
później niż trzy miesiące po zakończeniu 
pierwszego roku ich obowiązywania.

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

Or. xm

Uzasadnienie

Pierwotny wniosek dotyczący handlu gwarancjami pochodzenia wiąże się ze zbyt dużą 
biurokracją i jest niekorzystny dla krajów korzystających w odniesieniu do energii 
odnawialnych z systemu wsparcia w postaci gwarantowanych cen zakupu energii. Może 
zaistnieć obawa, że wdrożenie takiego wniosku wiązałoby się z ryzykiem naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego. Nowy wniosek ma takie same założenie, jak oryginalny 
wniosek Komisji w sprawie handlu gwarancjami pochodzenia, tj. pozwala państwom 
członkowskim na elastyczną wymianę celów, lecz jednocześnie nie zagraża krajowemu 
systemowi wsparcia i umożliwia państwom członkowskim kontrolę w zakresie realizacji 
założonych celów.

Poprawka 523
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i rejestry gwarancji Właściwe organy, rejestry gwarancji 
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pochodzenia pochodzenia i zbywalne uprawnienia 
biopaliwowe

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego
rejestru gwarancji pochodzenia;

(a) stworzenia i prowadzenia krajowych 
rejestrów gwarancji pochodzenia i 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych;

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) wydawania gwarancji pochodzenia i 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych;

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia i 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych;

(d) unieważniania gwarancji pochodzenia; (d) unieważniania gwarancji pochodzenia i 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych;

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia i 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.

2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.

2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii, produkcją biopaliw 
oraz handlem, dostawą i dystrybucją paliw 
transportowych.

W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

W krajowych rejestrach gwarancji 
pochodzenia i zbywalnych uprawnień 
biopaliwowych rejestruje się gwarancje 
pochodzenia/zbywalne uprawnienia 
biopaliwowe posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia/zbywalne 
uprawnienia biopaliwowe jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

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 
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członkowskich w zakresie regulacji biopaliw, takimi jak zobowiązania dotyczące biopaliw, 
oraz opierał się na istniejących w dużych państwach członkowskich UE systemach 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych, a także zezwalał na ich harmonizację.

Poprawka 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia;

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji,
(aa) zarejestrowania wszystkich instalacji, 
dla których wydano zgodnie z niniejszą 
dyrektywą gwarancje pochodzenia i 
certyfikaty rozliczania transferu,

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) wydawania gwarancji pochodzenia i 
certyfikatów rozliczania transferu;

(ba) zarejestrowania dla wszystkich 
instalacji wymienionych w punkcie (aa) 
rodzaju i wysokości wszelkiej pomocy 
inwestycyjnej koniecznej dla eksploatacji 
technicznej instalacji, udzielonej po 
wejściu w życie niniejszej dyrektywy, 

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji,

(d) unieważniania gwarancji pochodzenia; (d) unieważniania gwarancji,
(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia i 
certyfikatów rozliczania tranferu 
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.

Or. de
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Uzasadnienie

Zadania powierzone właściwemu organowi powinny być bardziej szczegółowo określone; 
powinny one również obejmować instalacje, dla których wydano certyfikaty i które otrzymały 
pomoc inwestycyjną.

Poprawka 525
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy do podjęcia 
następujących zadań:

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden organ właściwy w zakresie 
gwarancji pochodzenia i w stosownych 
przypadkach certyfikatów rozliczania 
transferu do podjęcia następujących 
zadań:

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia;

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji;

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) wydawania;
(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania

(d) unieważniania gwarancji pochodzenia; (d) unieważniania;
(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie liczby gwarancji pochodzenia
wydanych, przekazanych między 
właściwymi organami, i unieważnionych.

(e) publikacji corocznego sprawozdania w 
sprawie ilości wydanych, przekazanych 
między właściwymi organami, i 
unieważnionych.

Or. en
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Poprawka 526
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 – część wprowadzająca

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Or. sl

Poprawka 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Aby nie dopuścić do powielania 
gwarancji pochodzenia, wydaje się je 
wyłącznie w rejestrze gwarancji państwa, 
w którym znajduje się instalacja. W 
przypadku, gdy instalacja mieści się na 
terytorium więcej niż jednego państwa 
członkowskiego, przedmiotowe państwa 
członkowskie muszą zagwarantować, że 
gwarancja pochodzenia nie zostanie 
powielona.

Or. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące niedopuszczenia do powielania gwarancji pochodzenia.
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Poprawka 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Każdy operator powinien mieć konto w 
rejestrze gwarancji. Operatorzy 
posiadający instalacje w więcej niż jednym 
państwie członkowskim posiadają konto w 
każdym właściwym rejestrze krajowym. 
Każdy rejestr zawiera również konto dla 
państwa członkowskiego.  Dostawcy 
energii i konsumenci mogą się ubiegać o 
otwarcie konta.
Każdy operator instalacji wytwarzającej 
energię ze źródeł odnawialnych ma prawo 
do sprawdzenia gwarancji wystawionych 
dla jego instalacji w rejestrze gwarancji. 
Pozwoli to operatorom udowodnić, że 
energia wytworzona w ich elektrowni 
pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka bardziej szczegółowo opisuje rejestr gwarancji: należy otworzyć konto dla każdego 
operatora elektrowni oraz opcjonalnie dla dostawców energii i konsumentów. 

Poprawka 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 c oraz 1 d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Natychmiast po wydaniu gwarancji 
właściwe gwarancje pochodzenia zostają 
dodane do konta w krajowym rejestrze 
gwarancji pochodzenia należącego do 
operatora, w którego instalacjach 
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wyprodukowano energię.
1d. Natychmiast po wydaniu gwarancji 
właściwy certyfikat rozliczania transferu 
zostaje dodany do konta w krajowym 
rejestrze gwarancji należącego do 
przedmiotowego państwa członkowskiego.

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są dowodem państw członkowskich na ich udział energii ze 
źródeł odnawialnych, a gwarancje pochodzenia są takim samym dowodem dla producentów 
energii, jej dostawców i konsumentów.

Poprawka 530
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.

2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją lub przesyłem energii.

Or. sl

Poprawka 531
Eluned Morgan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii.

2. Właściwy organ nie prowadzi 
działalności związanej z wytwarzaniem 
energii, handlem nią, dostawami lub 
dystrybucją energii, ani nie jest 
stowarzyszony z podmiotem prowadzącym 
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taką działalność.

Or. en

Uzasadnienie

Organy wydające to zazwyczaj organy regulacyjne (60%), lecz obecnie 30% organów 
wydających stanowią operatorzy systemów przesyłowych, co może prowadzić do konfliktu 
interesów.

Poprawka 532
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia oraz, jeśli państwa 
członkowskie korzystają z instrumentów 
elastyczności ustanowionych w art. 9 
ust. 1b lit. a) lub c), certyfikatów 
rozliczania transferu rejestruje się 
gwarancje pochodzenia i certyfikaty 
rozliczania transferu posiadane przez 
każdą osobę. Gwarancja pochodzenia lub 
certyfikat  rozliczania transferu są w 
danym momencie zarejestrowane tylko w 
jednym rejestrze.

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.
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Poprawka 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia jest w danym 
momencie zarejestrowana tylko w jednym 
rejestrze.

3. W krajowym rejestrze gwarancji 
pochodzenia rejestruje się gwarancje 
pochodzenia lub certyfikaty rozliczania 
transferu posiadane przez każdą osobę. 
Gwarancja pochodzenia lub certyfikat  
rozliczania transferu są w danym 
momencie zarejestrowane tylko w jednym 
rejestrze.

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu są dowodem na udział państw członkowskich w energii ze 
źródeł odnawialnych, a gwarancje pochodzenia są takim samym dowodem dla producentów 
energii, jej dostawców i konsumentów.

Poprawka 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja mianuje głównego 
administratora łączącego oddzielne 
rejestry gwarancji w systemie. Gwarancje 
są przekazywane za pośrednictwem 
głównego administratora. 
(a) między państwami członkowskimi,
(b) między osobami w różnych państwach 
członkowskich, 
(c) między państwami członkowskimi a 
osobami w innym państwie członkowskim.
Główny administrator sporządza 
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sprawozdanie roczne na temat transferów 
między oddzielnymi rejestrami gwarancji.

Or. de

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezkonfliktową współpracę między rejestrami krajowymi należy powołać 
głównego administratora.

Poprawka 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W celu wdrożenia niniejszej dyrektywy 
Komisja wydaje rozporządzenie w sprawie 
ujednoliconego i bezpiecznego systemu 
rejestracji gwarancji w formie 
ujednoliconych elektronicznych banków 
danych ze wspólnymi danymi 
pozwalającymi na śledzenie wydawania, 
posiadania, transferu i unieważniania 
gwarancji pochodzenia i certyfikatów 
rozliczania transferu, tak aby zapewnić 
powszechny dostęp i właściwy stopień 
poufności oraz zagwarantować, że 
transfery niezgodne z niniejszą dyrektywą 
nie będą miały miejsca.  Rozporządzenie 
zostaje wydane zgodnie z procedurą 
określoną w art. 21 ust. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Techniczne szczegóły systemu rejestrów gwarancji powinny zostać określone przez Komisję w 
procedurze komitologii.
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Poprawka 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3c. Osoby lub państwa członkowskie mogą 
przekazywać lub przedkładać do 
unieważnienia posiadane przez siebie 
gwarancje pochodzenia lub certyfikaty 
rozliczania transferu zgodnie z 
postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.
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