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Poprawka <NumAm>537
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 skreślony
Wnioski o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia
1. Wniosek o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia dotyczącej przedmiotowej 
jednostki energii składa się właściwemu 
organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 7 
w przypadku, gdy:
(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;
(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub
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(c) dostawca lub konsument energii 
korzysta z gwarancji pochodzenia w celu 
udowodnienia udziału lub ilości energii ze 
źródeł odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym bez składania wniosku o 
skorzystanie z systemu wsparcia zgodnie z 
lit. a) i b); w takim przypadku gwarancja 
pochodzenia zostaje przedłożona 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
wykorzystuje się energię w ramach 
przedmiotowego koszyka energetycznego.
2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:
(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi. 
3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiadają za spełnienie wiążących celów krajowych. Sukces 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie nastąpił w głównej mierze dzięki właściwym 
i odpowiednio opracowanym krajowym systemom wsparcia oraz dobrze działającej 
administracji. Niniejsza dyrektywa daje państwom członkowskim swobodę w wyborze sektora, 
w którym chcą one osiągnąć najwięcej. Dodatkowy elastyczny mechanizm nie jest zatem 
potrzebny. W związku z tym gwarancje pochodzenia powinny być w dalszym ciągu zgodne z 
definicją zawartą w dyrektywie 2001/77/WE w celu zachowania jawności rynku energii 
elektrycznej.
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Poprawka 538
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia

Wspólne projekty państw członkowskich

1. Wniosek o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia dotyczącej przedmiotowej 
jednostki energii składa się właściwemu 
organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 7 
w przypadku, gdy:

1. Wspólny projekt mogą podjąć co 
najmniej dwa państwa członkowskie.

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;
(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub
(c) dostawca lub konsument energii 
korzysta z gwarancji pochodzenia w celu 
udowodnienia udziału lub ilości energii ze 
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źródeł odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym bez składania wniosku o 
skorzystanie z systemu wsparcia zgodnie z 
lit. a) i b); w takim przypadku gwarancja 
pochodzenia zostaje przedłożona 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
wykorzystuje się energię w ramach 
przedmiotowego koszyka energetycznego.
2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ilości energii wytwarzanej przez 
wszelkie instalacje na ich terytorium lub 
na terytorium kraju trzeciego zgodnie z 
art. 5 ust. 9, które oddano do eksploatacji 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
lub odnowiono z powodu zwiększenia 
mocy i które zbudowano w rezultacie 
wspólnego projektu zgodnie z ust. 1. 
Podaną ilość energii należy traktować 
jako wkład w osiągnięcie krajowego celu 
innego państwa członkowskiego dla celów 
kontroli zgodności z art. 3.

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi. 
3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

3. Powiadamiając Komisję, państwa 
członkowskie:

(a) dokonują opisu proponowanej 
instalacji lub wskazują odnawianą 
instalację;
(b) określają odsetek lub ilość energii 
elektrycznej lub energii stosowanej do 
ogrzewania lub chłodzenia pochodzącej z 
instalacji, którą uznaje się za wkład w 
osiągnięcie krajowych celów innego 
państwa członkowskiego;
(c) określają państwo członkowskie, na 
którego korzyść dokonuje się 
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powiadomienia;
(d) ustalają okres, w którym wytwarzaną 
energię należy traktować jako wkład w 
osiągnięcie krajowego celu innego 
państwa członkowskiego.
4. Okres, o którym mowa w ust. 3 lit. d), 
wyraża się w pełnych latach 
kalendarzowych; może on wykraczać poza 
2020 r.
5. Powiadomienia dokonanego na mocy 
niniejszego artykułu nie można zmieniać 
ani wycofywać bez zgody 
powiadamiającego państwa 
członkowskiego oraz państwa 
członkowskiego określonego zgodnie z 
ust. 3 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy artykuł daje państwu członkowskiemu możliwość doliczenia części lub całości 
odnawialnej energii, wytworzonej w nowych lub odnowionych instalacjach w innym państwie 
członkowskim, do swojego krajowego celu. W tym celu konieczne jest porozumienie między 
państwem członkowskim, na terenie którego znajduje się instalacja, a państwem 
członkowskim otrzymującym energię; o porozumieniu tym należy powiadomić Komisję, przy 
czym warunki porozumienia określa się w powiadomieniu.

Poprawka 539
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia

Wspólne projekty państw członkowskich

1. Wniosek o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia dotyczącej przedmiotowej 
jednostki energii składa się właściwemu 
organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 7 
w przypadku, gdy:

1. Wspólny projekt mogą podjąć co 
najmniej dwa państwa członkowskie.
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(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;
(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub
(c) dostawca lub konsument energii 
korzysta z gwarancji pochodzenia w celu 
udowodnienia udziału lub ilości energii ze 
źródeł odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym bez składania wniosku o 
skorzystanie z systemu wsparcia zgodnie z 
lit. a) i b); w takim przypadku gwarancja 
pochodzenia zostaje przedłożona 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
wykorzystuje się energię w ramach 
przedmiotowego koszyka energetycznego.
2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o ilości energii wytwarzanej przez 
wszelkie instalacje na ich terytorium lub 
na terytorium kraju trzeciego zgodnie z 
art. 5 ust. 9, które oddano do eksploatacji 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy 
lub odnowiono z powodu zwiększenia 
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mocy i które zbudowano w rezultacie 
wspólnego projektu zgodnie z ust. 1. 
Podaną ilość energii należy traktować 
jako wkład w osiągnięcie krajowego celu 
innego państwa członkowskiego dla celów 
kontroli zgodności z art. 3.

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi. 
3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

3. Powiadamiając Komisję, państwa 
członkowskie:

(a) dokonują opisu proponowanej 
instalacji lub wskazują odnawianą 
instalację;
(b) określają odsetek lub ilość energii 
elektrycznej lub energii stosowanej w celu 
ogrzewania lub chłodzenia pochodzącej z 
instalacji, którą uznaje się za wkład w 
osiągnięcie krajowych celów innego 
państwa członkowskiego;
(c) określają państwo członkowskie, na 
którego korzyść dokonuje się 
powiadomienia;
(d) ustalają okres, w którym wytwarzaną 
energię należy traktować jako wkład w 
osiągnięcie krajowego celu innego 
państwa członkowskiego.
4. Okres, o którym mowa w ust. 3 lit. d), 
wyraża się w pełnych latach 
kalendarzowych; może on wykraczać poza 
2020 r.
5. Powiadomienia dokonanego na mocy 
niniejszego artykułu nie można zmieniać 
ani wycofywać bez wspólnej zgody 
powiadamiającego państwa 
członkowskiego oraz państwa 
członkowskiego określonego zgodnie z 
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ust. 3 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny wniosek dotyczący handlu gwarancjami pochodzenia jest zbyt biurokratyczny i 
stawiałby w niekorzystnej sytuacji kraje korzystające z systemu wsparcia w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii w odniesieniu do zasobów odnawialnych. Może to 
powodować obawy, że wdrożenie wniosku naruszałoby prawo europejskie. Nowy wniosek 
dąży do tego samego celu co pierwotny wniosek Komisji w sprawie handlu gwarancjami 
pochodzenia, tj. pozwala na elastyczne przekazywanie celów między państwami 
członkowskimi, lecz jednocześnie nie zagraża krajowemu systemowi wsparcia i umożliwia 
państwom członkowskim kontrolę w zakresie osiągnięcia założonych celów.

Poprawka 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia

Transfery statystyczne między państwami 
członkowskimi

1. Wniosek o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia dotyczącej przedmiotowej 
jednostki energii składa się właściwemu 
organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 7 
w przypadku, gdy:

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:

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
z wymogami art. 3 w zakresie celów 
krajowych; oraz
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wsparcia;
(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności innego państwa członkowskiego 
z wymogami art. 3 w zakresie celów 
krajowych. 

(c) dostawca lub konsument energii 
korzysta z gwarancji pochodzenia w celu 
udowodnienia udziału lub ilości energii ze 
źródeł odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym bez składania wniosku o 
skorzystanie z systemu wsparcia zgodnie z 
lit. a) i b); w takim przypadku gwarancja 
pochodzenia zostaje przedłożona 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
wykorzystuje się energię w ramach 
przedmiotowego koszyka energetycznego.
2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

2. Porozumienia zawarte na mocy ust. 1 
mogą obowiązywać przez co najmniej rok. 
O ich zawarciu należy powiadomić 
Komisję najpóźniej trzy miesiące po 
zakończeniu pierwszego roku ich 
obowiązywania.

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi. 
3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.
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Or. en

Poprawka 541
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wniosek o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia dotyczącej przedmiotowej 
jednostki energii składa się właściwemu 
organowi wyznaczonemu zgodnie z art. 7 
w przypadku, gdy:

1. Wniosek o unieważnienie elementu 
celowego gwarancji pochodzenia 
dotyczącej przedmiotowej jednostki energii 
składa się właściwemu organowi 
wyznaczonemu zgodnie z art. 7 w 
przypadku, gdy:

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić tekst i wyraźnie podkreślić, że unieważnienie elementu celowego gwarancji 
pochodzenia (np. z powodu otrzymania przez elektrownię pewnej formy wsparcia) nie 
pociąga za sobą unieważnienia innych elementów gwarancji pochodzenia (certyfikacji 
produkcji/ujawniania informacji na temat koszyka paliw), którymi wciąż można handlować 
osobno.

Poprawka 542
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w ramach 
systemu wsparcia, o którym mowa w art. 2 
lit. h); w takim przypadku gwarancja 
zostaje przedłożona właściwemu organowi 
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takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa zawiera definicję terminu „system wsparcia” w art. 2 lit. h), 
natomiast art. 8 ust. 1 lit. a) podaje inną definicję – należałoby zapewnić ich spójność.

Poprawka 543
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w ramach 
systemu wsparcia, o którym mowa w art. 2 
lit. h); w takim przypadku gwarancja 
zostaje przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

Or. sl
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Poprawka 544
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

(a) wytworzenie jednostki energii ze źródeł 
odnawialnych podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

Or. en

Uzasadnienie

Unieważnienie elementu celowego gwarancji pochodzenia (np. z powodu otrzymania przez 
elektrownię pewnej formy wsparcia) nie pociąga za sobą unieważnienia innych elementów 
gwarancji pochodzenia (certyfikacji produkcji/ujawniania informacji na temat koszyka 
paliw), którymi wciąż można handlować osobno.

Poprawka 545
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
1 MWth podlega wsparciu w postaci 
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gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

Or. de

Uzasadnienie

Dolna granica mocy wynosząca 5 MWth w celu certyfikacji elektrowni cieplnych jest zbyt 
wysoka i należy ją obniżyć do 1 MWth.

Poprawka 546
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku lub 
płatności wynikających z przetargów; w 
takim przypadku gwarancja zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;

(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia w 
elektrowni o mocy wynoszącej co najmniej 
5 MWth podlega wsparciu w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii, 
wypłat premii, obniżenia podatku, 
zielonych certyfikatów lub płatności 
wynikających z przetargów; w takim 
przypadku gwarancja zostaje przedłożona 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, które 
stworzyło system wsparcia;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach systemu nordyckiego opowiedziano się za metodą zielonych certyfikatów i 
dozwolonych subwencji państwowych, a nie za zainicjowaną przez Niemcy alternatywą 
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polegającą na gwarantowanych cenach zakupu energii. Uważa się, że oba systemy działają 
prawidłowo, należy więc umożliwić ich dalsze funkcjonowanie obok siebie.

Poprawka 547
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana dyrektywa zawiera definicję terminu „system wsparcia” w art. 2 lit. h), 
natomiast art. 8 ust. 1 lit. a) podaje inną definicję – należałoby zapewnić ich spójność.

Poprawka 548
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 

(b) wytworzenie jednostki energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnia się w celu oceny 
spełnienia przez podmiot obowiązku 
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w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych; w takim przypadku 
gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek;

Or. en

Uzasadnienie

Unieważnienie elementu celowego gwarancji pochodzenia (np. z powodu otrzymania przez 
elektrownię pewnej formy wsparcia) nie pociąga za sobą unieważnienia innych elementów 
gwarancji pochodzenia (certyfikacji produkcji/ujawniania informacji na temat koszyka 
paliw), którymi wciąż można handlować osobno.

Poprawka 549
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 1 MWth
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

Or. de
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Uzasadnienie

Dolna granica mocy wynosząca 5 MWth w celu certyfikacji elektrowni cieplnych jest zbyt 
wysoka i należy ją obniżyć do 1 MWth.

Poprawka 550
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych, jeżeli 
zezwala się na spełnianie tego obowiązku 
poprzez gwarancje pochodzenia; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu umożliwienie ciągłego rozwoju systemu nordyckiego 
i długoterminowych inwestycji w alternatywne źródła energii odnawialnej.
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Poprawka 551
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) dostawca lub konsument energii 
korzysta z gwarancji pochodzenia w celu 
udowodnienia udziału lub ilości energii ze 
źródeł odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym bez składania wniosku o 
skorzystanie z systemu wsparcia zgodnie z 
lit. a) i b); w takim przypadku gwarancja 
pochodzenia zostaje przedłożona 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, w którym 
wykorzystuje się energię w ramach 
przedmiotowego koszyka energetycznego.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić tekst i wyraźnie podkreślić, że unieważnienie elementu celowego gwarancji 
pochodzenia (np. z powodu otrzymania przez elektrownię pewnej formy wsparcia) nie 
pociąga za sobą unieważnienia innych elementów gwarancji pochodzenia (certyfikacji 
produkcji/ujawniania informacji na temat koszyka paliw), którymi wciąż można handlować 
osobno.

Poprawka 552
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) Wniosek o unieważnienie elementu 
gwarancji pochodzenia, dotyczącego 
certyfikacji produkcji/ujawniania 
informacji na temat koszyka paliw,
odpowiadającej przedmiotowej jednostce 
energii składa się właściwemu organowi 
wyznaczonemu zgodnie z art. 7 w 
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przypadku, gdy dostawca lub konsument 
energii korzysta z gwarancji pochodzenia 
w celu udowodnienia udziału lub ilości 
energii ze źródeł odnawialnych w swoim 
koszyku energetycznym; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, w którym wykorzystuje się 
energię w ramach przedmiotowego 
koszyka energetycznego.
Obydwa elementy gwarancji pochodzenia 
mogą zostać unieważnione niezależnie od 
siebie, a unieważnienie elementu 
celowego nie ma wpływu na pozostały 
element, który wciąż można przekazywać 
osobno.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić tekst i wyraźnie podkreślić, że unieważnienie elementu celowego gwarancji 
pochodzenia (np. z powodu otrzymania przez elektrownię pewnej formy wsparcia) nie 
pociąga za sobą unieważnienia innych elementów gwarancji pochodzenia (certyfikacji 
produkcji/ujawniania informacji na temat koszyka paliw), którymi wciąż można handlować 
osobno.

Poprawka 553
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wniosek o unieważnienie elementu 
gwarancji pochodzenia, dotyczącego 
certyfikacji produkcji/ujawniania 
informacji na temat koszyka paliw, 
odpowiadającej przedmiotowej jednostce 
energii składa się właściwemu organowi 
wyznaczonemu zgodnie z art. 7 w 
przypadku, gdy dostawca lub konsument 
energii korzysta z gwarancji pochodzenia 



AM\730537PL.doc 21/134 PE409.384v01-00

PL

w celu udowodnienia udziału lub ilości 
energii ze źródeł odnawialnych w swoim 
koszyku energetycznym; w takim 
przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, w którym wykorzystuje się 
energię w ramach przedmiotowego 
koszyka energetycznego.
Obydwa elementy gwarancji pochodzenia 
mogą zostać unieważnione niezależnie od 
siebie, a unieważnienie elementu 
celowego nie ma wpływu na pozostały 
element, który wciąż można przekazywać 
osobno.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ gwarancje pochodzenia powinny zawierać dwa elementy, które mogą podlegać 
różnym transakcjom, zasady ich unieważniania muszą to uwzględniać.

Poprawka 554
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

skreślony

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi.
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Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie opcji rynkowych uczestnika rynku stoi w sprzeczności ze sprawnym rynkiem 
handlu gwarancjami pochodzenia. Zwłaszcza przyznawanie wszystkich gwarancji 
pochodzenia tej samej instalacji przez cały okres jej funkcjonowania (klauzula blokująca) nie 
jest zgodne z celem płynnego rynku handlu. To samo dotyczy wykluczenia bankowości 
(przeniesienie na następny okres), wynikającego z pierwotnej wersji art. 8 ust. 3.

Poprawka 555
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

skreślony

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi.

Or. it

Uzasadnienie

Fakt, iż gwarancje pochodzenia związane z daną instalacją muszą być stosowane przez cały 
okres jej funkcjonowania w tym samym państwie członkowskim ogranicza wolność wyboru 
operatorów w zakresie rynku. Uniemożliwia to wykorzystanie niepotrzebnych gwarancji 
pochodzenia dotyczących elektrowni do osiągnięcia krajowych celów. W związku z tym z 
punktu widzenia państw członkowskich i operatorów możliwość przekazywania gwarancji z 
jednego państwa do drugiego będzie jeszcze bardziej ograniczona.
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Poprawka 556
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

skreślony

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy zapis oznaczałby, że producenci energii ze źródeł odnawialnych eksportujący 
energię z jednego państwa członkowskiego do drugiego zostaliby zmuszeni do dostarczania 
energii temu państwu przez cały okres funkcjonowania jego elektrowni. Byłby to zbyt sztywny 
przepis dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, całkowicie sprzeczny z utworzeniem 
sprawnego i wydajnego rynku handlu odnawialnymi źródłami energii.

Poprawka 557
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

skreślony

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
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całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy zapis oznaczałby, że producenci energii ze źródeł odnawialnych eksportujący 
energię z jednego państwa członkowskiego do drugiego zostaliby zmuszeni do dostarczania 
energii temu państwu przez cały okres funkcjonowania jego elektrowni. Byłby to zbyt sztywny 
przepis dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, całkowicie sprzeczny z utworzeniem 
sprawnego i wydajnego rynku handlu odnawialnymi źródłami energii.

Poprawka 558
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

skreślony

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg powiązania „całej energii wytworzonej w przyszłości” z obecnym systemem 
(gwarantowanego) wsparcia stwarza niepotrzebną barierę dla przyszłej harmonizacji 
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systemów wsparcia.

Poprawka 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jedną 
gwarancję pochodzenia zgodnie z ust. 1 
lit. a) lub b), operator ten:

skreślony

(a) składa wniosek o gwarancje 
pochodzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
gwarancji pochodzenia temu samemu 
właściwemu organowi.

Or. de

Uzasadnienie

Dzięki proponowanym tu poprawkom unieważnienie gwarancji pochodzenia dla instalacji 
otrzymujących pomoc staje się zbędne.

Poprawka 560
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które chcą 
utworzenia wspólnego rynku gwarancji 
pochodzenia, mogą podjąć decyzję o 
niestosowaniu niniejszego ustępu.

Or. en
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Uzasadnienie

Powyższy zapis oznaczałby, że producenci energii ze źródeł odnawialnych eksportujący 
energię z jednego państwa członkowskiego do drugiego zostaliby zmuszeni do dostarczania 
energii temu państwu przez cały okres funkcjonowania jego elektrowni. Byłby to zbyt sztywny 
przepis dla producentów energii ze źródeł odnawialnych, całkowicie sprzeczny z utworzeniem 
sprawnego i wydajnego rynku handlu odnawialnymi źródłami energii.

Poprawka 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku unieważnienia 
certyfikatu rozliczania transferu energia 
stanowiąca jego podstawę zostaje 
włączona do oceny osiągnięcia wymogów 
niniejszej dyrektywy w zakresie krajowych 
celów zgodnie z art. 10 lit. b).

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu mają w zamierzeniu stanowić dowód państw członkowskich 
na ich udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, natomiast gwarancje pochodzenia 
pełnią rolę dowodu ze strony producentów, dostawców lub konsumentów energii.

Poprawka 562
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

skreślony
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Or. de

Uzasadnienie

Ograniczenie opcji rynkowych uczestnika rynku stoi w sprzeczności ze sprawnym rynkiem 
handlu gwarancjami pochodzenia. Zwłaszcza przyznawanie wszystkich gwarancji 
pochodzenia tej samej instalacji przez cały okres jej funkcjonowania (klauzula blokująca) nie 
jest zgodne z celem płynnego rynku handlu. To samo dotyczy wykluczenia bankowości 
(przeniesienie na następny okres), wynikającego z pierwotnej wersji art. 8 ust. 3.

Poprawka 563
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Najlepiej byłoby, gdyby okres ważności gwarancji pochodzenia był nieograniczony. W 
praktyce konieczne może być ograniczenie tego okresu, lecz w żadnym wypadku nie może on 
trwać tylko rok. Ograniczyłoby to znacznie możliwości sprzedaży gwarancji pochodzenia na 
rynku przez producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 564
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 

skreślony
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wydania.

Or. en

Uzasadnienie

Zapis ten wpłynąłby bardzo niekorzystnie na działanie rynku w systemie wsparcia opartym na 
handlu gwarancjami pochodzenia.

Poprawka 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

3. Wnioski o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia należy przedłożyć
właściwemu organowi najpóźniej dwa lata
od daty ich wydania.

Or. de

Uzasadnienie

Ze względu na elastyczność należy wydłużyć termin składania wniosków do dwóch lat.

Poprawka 566
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż dwa lata od daty ich 
wydania.

Or. en
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Uzasadnienie

Najlepiej byłoby, gdyby okres ważności gwarancji pochodzenia był nieograniczony. W 
praktyce konieczne może być ograniczenie tego okresu, lecz w żadnym wypadku nie może on 
trwać tylko rok. Ograniczyłoby to znacznie możliwości sprzedaży gwarancji pochodzenia na 
rynku przez producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 567
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż 1 rok od daty ich 
wydania.

3. Wniosków o unieważnienie gwarancji 
pochodzenia nie składa się właściwemu 
organowi później niż dwa lata od daty ich 
wydania.

Or. en

Uzasadnienie

Termin jednego roku ograniczyłby możliwości sprzedaży gwarancji pochodzenia na rynku 
przez producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie mogą zezwalać 
na przekazywanie gwarancji pochodzenia, 
przedłożonych zgodnie z ust. 1 lit. a) i b), 
między osobami w tym państwie 
członkowskim w celu udowodnienia 
udziału lub ilości energii ze źródeł 
odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym. Dostawca lub konsument 
energii, który korzysta z tych gwarancji 
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pochodzenia w celu udowodnienia udziału 
lub ilości energii ze źródeł odnawialnych 
w swoim koszyku energetycznym, składa 
wniosek o unieważnienie tych gwarancji 
pochodzenia właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy art. 8 ust. 1 lit. a) i b) ograniczają jawność rynku. Bardzo prawdopodobne jest, że 
zamiast tego będzie miał miejsce fizyczny obrót ekologiczną energią elektryczną. Ten fizyczny 
obrót może powodować niepotrzebne przeciążenia sieci oraz zakłócenia w funkcjonowaniu 
rynku energii elektrycznej. Można tego uniknąć, zezwalając na krajowy handel gwarancjami 
pochodzenia, przedłożonymi zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) i b).

Poprawka 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli unieważniona zostaje gwarancja 
pochodzenia w przypadku energii 
elektrycznej, dowód na udział energii ze 
źródeł odnawialnych w ogólnym koszyku 
energetycznym uznaje się tym samym za 
przedstawiony zgodnie z art. 3 ust. 6 lit. a) 
dyrektywy 2003/54/WE.

Or. de

Uzasadnienie

Gwarancję pochodzenia powinno się stosować w celu spełnienia obowiązków dowodowych 
na mocy dyrektywy w sprawie wewnętrznego rynku energii.
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Poprawka 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Gwarancję pochodzenia można 
unieważnić tylko raz. Nie można 
przekazywać unieważnionej gwarancji.

Or. de

Uzasadnienie

W celu wyjaśnienia.

Poprawka 571
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Składanie wniosków o unieważnienie 

certyfikatów rozliczania transferu
1. Państwa członkowskie, które 
postanawiają uczestniczyć w systemach, o 
których mowa w art. 9 ust. 1b lit. a), 
ponieważ korzystają z tego typu systemów, 
wymagają złożenia wniosku o 
unieważnienie certyfikatu rozliczania 
transferu do właściwego organu 
wyznaczonego na mocy art. 7, 
odpowiednio do przedmiotowej jednostki 
energii, jeżeli:
(a) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth podlega 
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wsparciu w postaci gwarantowanych cen 
zakupu energii, wypłat premii, obniżenia 
podatku lub płatności wynikających z 
przetargów; w takim przypadku certyfikat 
rozliczania transferu zostaje przedłożony 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez państwo członkowskie, które 
stworzyło system wsparcia;
(b) wytworzenie jednostki energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych lub 
wytworzenie jednostki energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych w elektrowni o mocy 
wynoszącej co najmniej 5 MWth 
uwzględnia się w celu oceny spełnienia 
przez podmiot obowiązku stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych; w takim 
przypadku certyfikat rozliczania transferu 
zostaje przedłożony właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek.
2. Dla celów ust. 1 państwa członkowskie 
mogą wymagać przedłożenia właściwemu 
organowi certyfikatu rozliczania transferu 
wraz z gwarancją pochodzenia, która 
została wydana dla przedmiotowej 
jednostki energii.
3. Ponadto państwa członkowskie 
umożliwiają operatorom dobrowolne 
składanie wniosków o unieważnienie 
certyfikatów rozliczania transferu 
właściwemu organowi, np. w celu 
zapewnienia dodatkowej ilości produktu w 
postaci ekologicznej energii oferowanej 
konsumentom.
4. Właściwy organ unieważnia certyfikaty 
rozliczania transferu przedłożone zgodnie 
z ust. 1 i 3 oraz z art. 8 ust. 1a 
bezpośrednio po ich przedłożeniu.
5. Wniosków o unieważnienie 
certyfikatów rozliczania transferu nie 
składa się właściwemu organowi później 
niż rok od daty ich wydania.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku tych państw członkowskich, które decydują się na udział w określonych 
systemach elastyczności, certyfikaty rozliczania transferu (TAC) mogą pełnić rolę narzędzia 
rozliczania transferów energii.

Poprawka 572
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
1. W przypadku złożenia właściwemu 
organowi wniosku o unieważnienie 
zbywalnego uprawnienia biopaliwowego
przez jego prawowitego właściciela 
wyznaczonego na mocy art. 7 państwa 
członkowskie zapewniają: 
(a) jeżeli produkcja biopaliw podlega 
wsparciu w postaci zachęt podatkowych, 
obniżenia podatku, wypłat premii lub 
płatności wynikających z przetargów –
przedłożenie zbywalnego uprawnienia 
biopaliwowego właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które stworzyło system 
wsparcia;
(b) otrzymanie związanego z tym 
należnego wsparcia finansowego przez 
osobę wnioskującą o unieważnienie 
zbywalnego uprawnienia biopaliwowego;
(c) jeżeli zobligowany dostawca pragnie 
wykorzystać zbywalne uprawnienie 
biopaliwowe w celu przestrzegania 
zobowiązania państwa członkowskiego w 
zakresie biopaliw – przedłożenie 
zbywalnego uprawnienia biopaliwowego 
właściwemu organowi wyznaczonemu 
przez to państwo członkowskie.
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2. Zbywalne uprawnienia biopaliwowe są 
ważne przez dwa lata od daty ich wydania.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 573
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Przekazywanie gwarancji pochodzenia

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 
innemu państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.
2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
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systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.
3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.
Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.
4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 
Komisja publikuje tę informację.
5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., 
w zależności od dostępności danych, 
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Komisja dokona oceny wdrożenia 
przepisów niniejszej dyrektywy 
dotyczących przekazywania gwarancji 
pochodzenia między państwami 
członkowskimi oraz związanych z tym 
kosztów i korzyści. We właściwych 
przypadkach Komisja przekazuje wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 skreślony
Przekazywanie gwarancji pochodzenia

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 
innemu państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
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przyjmującym państwie członkowskim.
2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.
3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.
Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.
4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
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wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 
Komisja publikuje tę informację.
5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., 
w zależności od dostępności danych, 
Komisja dokona oceny wdrożenia 
przepisów niniejszej dyrektywy 
dotyczących przekazywania gwarancji 
pochodzenia między państwami 
członkowskimi oraz związanych z tym 
kosztów i korzyści. We właściwych 
przypadkach Komisja przekazuje wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 575
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie gwarancji pochodzenia Wspólne projekty państw członkowskich
1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 
innemu państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

1. Wspólny projekt mogą podjąć co 
najmniej dwa państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 

2. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od wiążącego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
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członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 

bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą powiadomić Komisję o 
wszelkich instalacjach lub 
proponowanych instalacjach na ich 
terytorium lub na terytorium kraju 
trzeciego zgodnie z art. 5 ust. 9, które 
oddano do eksploatacji po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy lub odnowiono z 
powodu zwiększenia mocy i które 
zbudowano w rezultacie wspólnego 
projektu zgodnie z ust. 1. Podaną ilość 
energii należy traktować jako wkład w 
osiągnięcie krajowego celu innego 
państwa członkowskiego dla celów 
kontroli zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.
3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Powiadamiając Komisję, państwa 
członkowskie:

(a) wskazują proponowaną instalację i 
dokonują jej opisu;
(b) określają odsetek lub ilość energii 
elektrycznej lub energii stosowanej w celu 
ogrzewania lub chłodzenia pochodzącej z 
instalacji, którą uznaje się za wkład w 
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osiągnięcie krajowych celów innego 
państwa członkowskiego;
(c) określają państwo członkowskie, na 
którego korzyść dokonuje się 
powiadomienia;
(d) ustalają okres, w którym wytwarzaną 
energię należy traktować jako wkład w 
osiągnięcie krajowego celu innego 
państwa członkowskiego.

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.
4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 lit. d), 
wyraża się w pełnych latach 
kalendarzowych; może on wykraczać poza 
2020 r. 

Komisja publikuje tę informację. 4a. Komisja może zmienić lub wycofać 
powiadomienie dokonane na mocy 
niniejszego artykułu, jeżeli udział energii 
ze źródeł odnawialnych danego państwa 
członkowskiego nie jest równy 
orientacyjnemu kursowi określonemu w 
części B załącznika I lub nie przekracza 
go. 

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., w 
zależności od dostępności danych, Komisja 
dokona oceny wdrożenia przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
przekazywania gwarancji pochodzenia
między państwami członkowskimi oraz 
związanych z tym kosztów i korzyści. We 
właściwych przypadkach Komisja 
przekazuje wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., 
w zależności od dostępności danych, 
Komisja dokona oceny wdrożenia 
przepisów niniejszej dyrektywy
dotyczących wspólnych projektów między 
państwami członkowskimi oraz 
związanych z tym kosztów i korzyści. We 
właściwych przypadkach Komisja 
przekazuje wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

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.
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Poprawka 576
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie gwarancji pochodzenia Skutki wspólnych projektów państw 
członkowskich

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 
innemu państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

1. W ciągu trzech miesięcy od końca 
każdego roku przypadającego w okresie 
wyznaczonym w art. 8 ust. 3 lit. d) 
państwa członkowskie, które dokonały 
powiadomienia zgodnie z art. 8, wydają 
pismo powiadamiające, w którym 
określają:

(a) całkowitą ilość energii elektrycznej lub 
energii stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia, wytworzonej z odnawialnych 
źródeł w ciągu tego roku w instalacji, 
która była przedmiotem powiadomienia 
na mocy art. 8; oraz
(b) ilość energii elektrycznej lub energii 
stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia, wytworzonej z odnawialnych 
źródeł w ciągu tego roku w tej instalacji, 
którą uznaje się za wkład w osiągnięcie 
krajowych celów innego państwa 
członkowskiego zgodnie z warunkami 
powiadomienia.

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 

2. Państwo członkowskie wysyła pismo 
powiadamiające państwu 
członkowskiemu, na którego korzyść 
dokonano powiadomienia, oraz Komisji.
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państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 
Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.
3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Dla celów kontroli zgodności z 
wymogami niniejszej dyrektywy w zakresie 
krajowych celów ilość energii elektrycznej 
lub energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych określoną w 
powiadomieniu zgodnie z ust. 1 lit. b):

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
wydającego pismo powiadamiające 
zgodnie z ust. 1; oraz
(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
otrzymującego pismo powiadamiające 
zgodnie z ust. 2.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich
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późniejszych zmianach w tych systemach. 
Komisja publikuje tę informację.
5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., 
w zależności od dostępności danych, 
Komisja dokona oceny wdrożenia 
przepisów niniejszej dyrektywy 
dotyczących przekazywania gwarancji 
pochodzenia między państwami 
członkowskimi oraz związanych z tym 
kosztów i korzyści. We właściwych 
przypadkach Komisja przekazuje wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy artykuł służy potwierdzeniu w ujęciu rocznym ilości energii odnawialnej 
odejmowanej od całkowitej ilości energii państwa członkowskiego, na którego terenie 
znajduje się instalacja, oraz dodawanej do całkowitej ilości energii państwa członkowskiego 
otrzymującego energię. Potwierdzenie to następuje poprzez wydanie pisma 
powiadamiającego przez państwo członkowskie, na którego terenie znajduje się instalacja. 
Pismo musi zostać wydane, jeżeli obowiązuje porozumienie – państwo członkowskie, na 
terenie którego znajduje się instalacja, nie ma swobody podejmowania decyzji w tym zakresie.

Poprawka 577
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie gwarancji pochodzenia Skutki wspólnych projektów państw 
członkowskich

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 

1. W ciągu trzech miesięcy od końca 
każdego roku przypadającego w okresie 
wyznaczonym w art. 8 ust. 3 lit. d) 
państwa członkowskie, które dokonały 
powiadomienia zgodnie z art. 8 ust. 2, 
wydają pismo powiadamiające, w którym 
określają:
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unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 
innemu państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

(a) całkowitą ilość energii elektrycznej lub 
energii stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia, wytworzonej z odnawialnych 
źródeł w ciągu tego roku w instalacji, 
która była przedmiotem powiadomienia 
na mocy art. 8; oraz
(b) ilość energii elektrycznej lub energii 
stosowanej w celu ogrzewania lub 
chłodzenia, wytworzonej z odnawialnych 
źródeł w ciągu tego roku w tej instalacji, 
którą uznaje się za wkład w osiągnięcie 
krajowych celów innego państwa 
członkowskiego zgodnie z warunkami 
powiadomienia.

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 

2. Państwo członkowskie wysyła pismo 
powiadamiające Komisji oraz państwu 
członkowskiemu, na którego korzyść 
dokonano powiadomienia.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
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System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.
3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Dla celów kontroli zgodności z 
wymogami niniejszej dyrektywy w zakresie 
krajowych celów ilość energii elektrycznej 
lub energii stosowanej w celu ogrzewania 
lub chłodzenia pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych określoną w 
powiadomieniu zgodnie z ust. 1 lit. b):

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
wydającego pismo powiadamiające 
zgodnie z ust. 1; oraz
(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
otrzymującego pismo powiadamiające 
zgodnie z ust. 2.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 
Komisja publikuje tę informację.
5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., 
w zależności od dostępności danych, 
Komisja dokona oceny wdrożenia 
przepisów niniejszej dyrektywy 
dotyczących przekazywania gwarancji 
pochodzenia między państwami 
członkowskimi oraz związanych z tym 
kosztów i korzyści. We właściwych 
przypadkach Komisja przekazuje wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny wniosek dotyczący handlu gwarancjami pochodzenia jest zbyt biurokratyczny i 
stawiałby w niekorzystnej sytuacji kraje korzystające z systemu wsparcia w postaci 
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gwarantowanych cen zakupu energii w odniesieniu do zasobów odnawialnych. Może to 
powodować obawy, że wdrożenie wniosku naruszałoby prawo europejskie. Nowy wniosek 
dąży do tego samego celu co pierwotny wniosek Komisji w sprawie handlu gwarancjami 
pochodzenia, tj. pozwala na elastyczne przekazywanie celów między państwami 
członkowskimi, lecz jednocześnie nie zagraża krajowemu systemowi wsparcia i umożliwia 
państwom członkowskim kontrolę w zakresie osiągnięcia założonych celów.

Poprawka 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1
innemu państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie certyfikatów 
rozliczania transferu do rejestru 
gwarancji innemu państwu 
członkowskiemu. Takie certyfikaty 
rozliczania transferu są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu mają w zamierzeniu stanowić dowód państw członkowskich 
na ich udział w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, natomiast gwarancje pochodzenia 
pełnią rolę dowodu ze strony producentów, dostawców lub konsumentów energii.



AM\730537PL.doc 47/134 PE409.384v01-00

PL

Poprawka 579
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 innemu 
państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

1. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do właściwego organu 
wyznaczonego zgodnie z art. 7 o 
przekazanie gwarancji pochodzenia 
przedłożonych do unieważnienia na mocy 
art. 8 ust. 1 innemu państwu 
członkowskiemu zgodnie z art. 6 ust. 2. 
Takie gwarancje pochodzenia są 
natychmiast unieważniane przez właściwy 
organ w przyjmującym państwie 
członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Elastyczne mechanizmy są konieczne przede wszystkim w produkcji energii elektrycznej. 
Doświadczenia niemieckie pokazują, że w przypadku energii przeznaczonej do ogrzewania i 
chłodzenia połączenie regulacji w sektorze budownictwa i mechanizmów zachęty w formie 
pomocy inwestycyjnej przyniosło rezultaty. Uelastycznienie systemu sprzyja także osiągnięciu 
celów oraz celów okresowych ustanowionych w dyrektywie, nie można go więc od nich 
uzależniać. Decyzja o sposobie osiągnięcia celów musi pozostać w gestii państw 
członkowskich.

Poprawka 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 

1. Państwa członkowskie mogą złożyć 
wniosek do właściwego organu 
wyznaczonego zgodnie z art. 7 o 
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określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 innemu 
państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

przekazanie gwarancji pochodzenia 
przedłożonych do unieważnienia na mocy 
art. 8 ust. 1 innemu państwu 
członkowskiemu. Takie gwarancje 
pochodzenia są natychmiast unieważniane 
przez właściwy organ w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 581
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od orientacyjnego kursu 
określonego w części B załącznika I w 
bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim mogą złożyć wniosek do 
właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 7 o przekazanie gwarancji 
pochodzenia przedłożonych do 
unieważnienia na mocy art. 8 ust. 1 innemu 
państwu członkowskiemu. Takie 
gwarancje pochodzenia są natychmiast 
unieważniane przez właściwy organ w 
przyjmującym państwie członkowskim.

1. Państwa członkowskie, których udział 
energii ze źródeł odnawialnych był równy 
lub wyższy od wymogów zawartych w ich 
krajowym planie działania, mogą złożyć 
wniosek do właściwego organu 
wyznaczonego zgodnie z art. 7 o 
przekazanie gwarancji pochodzenia 
przedłożonych do unieważnienia na mocy 
art. 8 ust. 1 innemu państwu 
członkowskiemu. Takie gwarancje 
pochodzenia są natychmiast unieważniane 
przez właściwy organ w przyjmującym 
państwie członkowskim.

Or. de
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Poprawka 582
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Wobec braku ogólnounijnego systemu 
wsparcia oraz w celu zagwarantowania, że 
krajowe systemy wsparcia są w stanie 
skutecznie realizować cele niniejszej 
dyrektywy, państwa członkowskie mogą 
decydować, czy lub w jakim zakresie 
przyznają energii ze źródeł odnawialnych 
produkowanej w innych państwach 
członkowskich prawo do korzystania z ich 
własnego krajowego systemu wsparcia, a 
także decydować, czy lub w jakim zakresie 
przyznają energii ze źródeł odnawialnych 
produkowanej na swoim terytorium prawo 
do korzystania z krajowego systemu 
wsparcia innych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowym instrumentem promowania energii ze źródeł odnawialnych są systemy wsparcia 
istniejące w państwach członkowskich. Systemy wsparcia muszą w największym stopniu 
przyczyniać się do osiągnięcia celów – jest to kwestia subsydiarności.

Poprawka 583
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie osiągają 
przynajmniej 80% swoich krajowych 
celów poprzez wewnętrzne stosowanie 
energii elektrycznej oraz energii 
wykorzystywanej do ogrzewania i 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych. W 
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celu realizacji pozostałych 20% swoich 
krajowych celów państwa członkowskie 
mogą stosować elastyczne mechanizmy 
wymienione w niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie będą musiały osiągnąć znaczną część swoich krajowych celów w 
zakresie energii odnawialnej wewnątrz kraju, łącznie z fizycznym importem energii 
pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Poprawka 584
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia.

skreślony

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
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odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B.
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. de

Uzasadnienie

Dokonywanie wymiany handlowej przez osoby udaremniałoby krajowe strategie wsparcia i 
windowało ceny za korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 585
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia.

skreślony

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
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odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B.
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. nl

Uzasadnienie

Zezwalanie państwom członkowskim na nakładanie ograniczeń na transfer gwarancji 
pochodzenia między państwami członkowskimi na europejskim wewnętrznym rynku gazu i 
energii elektrycznej nie ma sensu. Ponadto ograniczenia takie są niezgodne z trzecim 
pakietem energetycznym, który ma dokładnie na celu wspieranie transgranicznego handlu 
energią.

Poprawka 586
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 

skreślony

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
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zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 2, są zbyt małe i w większości niemożliwe do 
zastosowania. Dlatego należy usunąć art. 9 ust. 2 i odpowiednio zmienić art. 9 ust. 3.

Poprawka 587
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 

2. Osoby mogą przekazywać gwarancje 
pochodzenia jedynie do wybranego przez 
siebie państwa członkowskiego. 
Przekazywanie gwarancji pochodzenia nie 
może odbywać się między osobami. 
Niniejszy przepis nie obejmuje osób 
wykonujących zadania państw 
członkowskich z zakresu wypłacania 
premii zgodnie z ust. 3.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
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zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. de

Uzasadnienie

Nie da się wystarczająco przewidzieć skutków handlu gwarancjami pochodzenia między 
osobami indywidualnymi. Nie można pozwolić, aby powtórzyły się negatywne doświadczenia 
związane z handlem uprawnieniami do emisji. Również w tym przypadku nie można było 
przewidzieć konsekwencji, a system doprowadził do wystąpienia niepożądanych skutków, 
takich jak wytwarzanie nadzwyczajnych zysków.

Poprawka 588
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić
system wcześniejszej autoryzacji
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 

2. Państwa członkowskie ustanawiają
system przekazywania gwarancji 
pochodzenia między osobami w innych
państwach członkowskich.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
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członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B. 
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenia nałożone na przekazywanie gwarancji między osobami grożą ograniczeniem 
zakresu, w jakim handel mógłby pomóc w osiągnięciu krajowych celów. Ponadto wydaje się, 
że tego typu przepisy stoją w sprzeczności z właściwym tekstem dyrektywy, który zezwala na 
wymianę gwarancji pochodzenia związanych z istniejącymi elektrowniami między krajami. 
System wcześniejszej autoryzacji wydaje się całkowicie dobrowolny, zakładając, że Komisja 
nie może odrzucić przyjęcia takiego systemu.

Poprawka 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia między przedmiotowymi 
państwami członkowskimi 
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw energii lub 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia. 

2. Państwa członkowskie mogą także 
przekazywać certyfikaty rozliczania 
transferu osobom, o ile certyfikaty te 
wystawiono w odniesieniu do energii 
wytworzonej w instalacjach oddanych do 
eksploatacji po 1 stycznia 2005 r. 
Przyznawanie tych certyfikatów 
rozliczania transferu osobom odbywa się 
w drodze przejrzystej i pozbawionej 
dyskryminacji procedury przetargowej.
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Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia 
między osobami lub państwami 
członkowskimi, jeżeli przy braku takiego 
systemu przekazywanie gwarancji 
pochodzenia prawdopodobnie 
zmniejszyłoby ich zdolność spełnienia 
wymogów art. 3 ust. 1 lub zdolność 
zapewnienia udziału energii ze źródeł 
odnawialnych równego lub wyższego od 
orientacyjnego kursu określonego w 
załączniku I część B.
System wcześniejszej autoryzacji nie 
stanowi środka arbitralnej dyskryminacji.

Or. de

Uzasadnienie

Rozróżnienie certyfikatów rozliczania transferu i gwarancji pochodzenia sprawia, że system 
wcześniejszej autoryzacji staje się zbędny.

Poprawka 590
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

skreślony

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.
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Or. de

Uzasadnienie

Dokonywanie wymiany handlowej przez osoby udaremniałoby krajowe strategie wsparcia i 
windowało ceny za korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 591
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Państwa członkowskie przyznają premię 
za przekazywanie gwarancji pochodzenia 
przez osoby zgodnie z pierwszym zdaniem 
ust. 2. Państwa członkowskie corocznie 
ustalają wysokość premii za gwarancje 
pochodzenia od osób w miarę postępów w 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł 
energii. Kierują się przy tym ramami, 
które określi Komisja, oraz ustalają 
wysokość premii w sposób degresywny. 
Premię rozróżnia się stosownie do źródła 
energii odnotowanego na gwarancji 
pochodzenia zgodnie z art. 6 ust. 2 lit. a).

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.

Or. de

Uzasadnienie

Nie da się wystarczająco przewidzieć skutków handlu gwarancjami pochodzenia między 
osobami indywidualnymi. Nie można pozwolić, aby powtórzyły się negatywne doświadczenia 
związane z handlem uprawnieniami do emisji. Również w tym przypadku nie można było 
przewidzieć konsekwencji, a system doprowadził do wystąpienia niepożądanych skutków, 
takich jak wytwarzanie nadzwyczajnych zysków.
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Poprawka 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4 
przed oddaniem do eksploatacji instalacji 
wytwarzającej energię ze źródeł 
odnawialnych państwa członkowskie 
mogą uzgodnić z innymi państwami 
członkowskimi lub przyszłymi operatorami 
tej instalacji, że certyfikaty rozliczania 
transferu tej instalacji zostaną przekazane 
danemu państwu członkowskiemu lub 
operatorowi bezpośrednio po wydaniu 
gwarancji. Uzgodnienia tego typu mogą 
być ograniczone w czasie.

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość nabywania certyfikatów rozliczania transferu 
w drodze porozumień z innymi państwami członkowskimi lub operatorami instalacji. 

Poprawka 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich.
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odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy przepis ogranicza jawność rynku. Bardzo prawdopodobne jest, że zamiast tego 
będzie miał miejsce fizyczny obrót ekologiczną energią elektryczną. Ten fizyczny obrót może 
powodować niepotrzebne przeciążenia sieci oraz zakłócenia w funkcjonowaniu rynku energii 
elektrycznej.

Poprawka 594
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Article 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenia nałożone na przekazywanie gwarancji między osobami grożą ograniczeniem 
zakresu, w jakim handel mógłby pomóc w osiągnięciu krajowych celów. Ponadto wydaje się, 
że tego typu przepisy stoją w sprzeczności z właściwym tekstem dyrektywy, który zezwala na 
wymianę gwarancji pochodzenia związanych z istniejącymi elektrowniami między krajami. 
System wcześniejszej autoryzacji wydaje się całkowicie dobrowolny, zakładając, że Komisja 
nie może odrzucić przyjęcia takiego systemu.
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Poprawka 595
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich.

Or. sl

Poprawka 596
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. W drodze odstępstwa od przepisów 
przyjętych na mocy ust. 2 gwarancje 
pochodzenia mogą być bez ograniczeń 
przekazywane między osobami w różnych 
państwach członkowskich pod warunkiem, 
że:

a) nie wykorzystuje się ich do spełnienia 
krajowych celów niniejszej dyrektywy lub 
b) pochodzą one z instalacji, które nie 
otrzymywały i nie otrzymują pomocy oraz 
zostały oddane do eksploatacji po 
1 stycznia 2005 r.

Or. de
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Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia, które mogą być wykorzystane do osiągnięcia krajowych celów, 
powinny z zasady być jedynie przedmiotem handlu między państwami, o ile nie chodzi o nowe 
instalacje, które nie otrzymują pomocy. W przeciwnym razie instalacje finansowane ze 
środków prywatnych przynosiłyby państwom korzyści lub dochody, których nigdy nie można 
by zrekompensować (dodatni dochód zewnętrzny), stanowiąc tym samym klasyczny przykład 
zawodności rynku, będący olbrzymią przeszkodą dla działalności inwestycyjnej związanej z 
projektami na granicy opłacalności (np. energia wodna, wiatrowa).

Poprawka 597
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu 
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Gwarancje pochodzenia mogą być 
przekazywane między osobami w różnych 
państwach członkowskich pod warunkiem, 
że zostały one wydane w odniesieniu do 
energii wytworzonej z odnawialnych 
źródeł w instalacjach oddanych do 
eksploatacji po dniu wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. nl

Uzasadnienie

Zezwalanie państwom członkowskim na nakładanie ograniczeń na transfer gwarancji 
pochodzenia między państwami członkowskimi na europejskim wewnętrznym rynku gazu i 
energii elektrycznej nie ma sensu. Ponadto ograniczenia takie są niezgodne z trzecim 
pakietem energetycznym, który ma dokładnie na celu wspieranie transgranicznego handlu 
energią.
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Poprawka 598
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Z zastrzeżeniem umów dwustronnych 
lub wielostronnych między państwami 
członkowskimi gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w tych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejścia
w życie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Odstępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 2, są zbyt małe i w większości niemożliwe do 
zastosowania. Dlatego należy usunąć art. 9 ust. 2 i odpowiednio zmienić art. 9 ust. 3.

Poprawka 599
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejścia
w życie niniejszej dyrektywy lub zostały 
wydane dla jednostki energii wytworzonej 
z biomasy.
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Or. en

Uzasadnienie

W przypadku energii opartej na biomasie uzasadnione byłoby zezwolenie również istniejącym 
instalacjom na przekazywanie gwarancji pochodzenia. Zarówno istniejące, jak i nowe 
instalacje oparte na biomasie rywalizują o te same źródła paliwa, a obecny wniosek 
prowadziłby do zakłóceń na tym rynku. Istniejące instalacje mogłyby przejść na paliwa 
kopalne, jeżeli nie będą w stanie konkurować o paliwa na równi z nowymi instalacjami.

Poprawka 600
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu
w życie niniejszej dyrektywy. 

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejścia
w życie niniejszej dyrektywy lub zostały 
wydane dla jednostki energii wytworzonej 
z biomasy. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić producentom na przekazywanie gwarancji pochodzenia dla wszelkiej energii 
wytwarzanej z bioenergii do innych państw członkowskich. Dostępność biomasy stanowi 
problem, a nowe i istniejące elektrownie rywalizują o paliwo. Traktowanie nowych i 
istniejących elektrowni w różny sposób byłoby krzywdzące z punktu widzenia 
konkurencyjności. W takim wypadku istniejące elektrownie mogłyby ostatecznie 
wykorzystywać paliwa kopalne zamiast bioenergii, ponieważ nowe elektrownie byłyby w 
stanie zapłacić za nią wyższą cenę.
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Poprawka 601
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejściu
w życie niniejszej dyrektywy.

3. Z zastrzeżeniem przepisów przyjętych 
na mocy ust. 2 gwarancje pochodzenia 
mogą być przekazywane między osobami 
w różnych państwach członkowskich pod 
warunkiem, że zostały one wydane w 
odniesieniu do energii wytworzonej z 
odnawialnych źródeł w instalacjach 
oddanych do eksploatacji po dniu wejścia
w życie niniejszej dyrektywy lub zostały 
wydane dla jednostki energii wytworzonej 
z biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zezwolić producentom na przekazywanie gwarancji pochodzenia dla wszelkiej energii 
wytwarzanej z bioenergii do innych państw członkowskich. Traktowanie nowych i istniejących 
elektrowni w różny sposób byłoby ponadto krzywdzące z punktu widzenia konkurencyjności.

Poprawka 602
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Takie przekazanie gwarancji może być 
związane z transferem energii, której 
dotyczy gwarancja, lub być od niego 
niezależne.

Dla określenia daty rozpoczęcia 
eksploatacji decydujący jest moment, w 
którym instalacja po raz pierwszy korzysta 
z odnawialnych źródeł energii. Takie
przekazanie gwarancji może być związane 
z transferem energii, której dotyczy 
gwarancja, lub być od niego niezależne.

Or. de
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Uzasadnienie

Przejście elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne na odnawialne źródła energii 
przyczynia się do wzrostu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, tak samo jak 
tworzenie nowych instalacji lub rozbudowa już istniejących. Znaczny potencjał niesie ze sobą 
w szczególności przejście instalacji na równoległe korzystanie z paliw kopalnych i 
biogenicznych, a także wzrost udziału biomasy.

Poprawka 603
Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. 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.

Poprawka 604
Gabriele Albertini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 

skreślony



PE409.384v01-00 66/134 AM\730537PL.doc

PL

późniejszych zmianach w tych systemach. 
Komisja publikuje tę informację.

Or. it

Uzasadnienie

Ograniczenia nałożone na przekazywanie gwarancji między osobami grożą ograniczeniem 
zakresu, w jakim handel mógłby pomóc w osiągnięciu krajowych celów. Ponadto wydaje się, 
że tego typu przepisy stoją w sprzeczności z właściwym tekstem dyrektywy, który zezwala na 
wymianę gwarancji pochodzenia związanych z istniejącymi elektrowniami między krajami. 
System wcześniejszej autoryzacji wydaje się całkowicie dobrowolny, zakładając, że Komisja 
nie może odrzucić przyjęcia takiego systemu.

Poprawka 605
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 

skreślony

Komisja publikuje tę informację.

Or. de

Uzasadnienie

Dokonywanie wymiany handlowej przez osoby udaremniałoby krajowe strategie wsparcia i 
windowało ceny za korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
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Poprawka 606
Dirk Sterckx

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach.

skreślony

Komisja publikuje tę informację.

Or. nl

Uzasadnienie

Zezwalanie państwom członkowskim na nakładanie ograniczeń na transfer gwarancji 
pochodzenia między państwami członkowskimi na europejskim wewnętrznym rynku gazu i 
energii elektrycznej nie ma sensu. Ponadto ograniczenia takie są niezgodne z trzecim 
pakietem energetycznym, który ma dokładnie na celu wspieranie transgranicznego handlu 
energią.

Poprawka 607
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 

skreślony

Komisja publikuje tę informację.

Or. en
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Uzasadnienie

Odstępstwa, o których mowa w art. 9 ust. 2, są zbyt małe i w większości niemożliwe do 
zastosowania. Dlatego należy usunąć art. 9 ust. 2, zmienić odpowiednio art. 9 ust. 3 i usunąć 
art. 9 ust. 4.

Poprawka 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 

skreślony

Komisja publikuje tę informację.

Or. de

Uzasadnienie

Rozróżnienie certyfikatów rozliczania transferu i gwarancji pochodzenia sprawia, że system 
wcześniejszej autoryzacji jest zbędny.

Poprawka 609
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach.

4. Operator systemu sieciowego ponosi 
niezbędne koszty rozbudowy sieci w celu 
przyjmowania i przesyłania energii ze 
źródeł odnawialnych.

Komisja publikuje tę informację. Operator systemu sieciowego ponosi 
wszelkie koszty poniesione w związku z 
przygotowaniem nierównomiernego 
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zasilania przeznaczonego do dalszego 
przesyłu do odbiorców końcowych. 
Operatorzy określają poniesione koszty i 
równoważą je między sobą na szczeblu 
ogólnoeuropejskim.

Or. de

Uzasadnienie

Konsekwencji handlu gwarancjami pochodzenia między poszczególnymi osobami nie można 
w pełni przewidzieć. Nie wolno pozwolić, aby powtórzyły się negatywne doświadczenia 
związane z handlem uprawnieniami do emisji. Również w tym przypadku nie można było 
przewidzieć konsekwencji, a system doprowadził do wystąpienia niepożądanych skutków 
ubocznych, takich jak wytwarzanie nadzwyczajnych zysków.

Poprawka 610
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach.

4. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wszelkich systemach 
wcześniejszej autoryzacji, jakie zamierzają 
wdrożyć na mocy ust. 2, oraz o wszelkich 
późniejszych zmianach w tych systemach. 
Komisja odrzuca systemy wcześniejszej 
autoryzacji, jeżeli utrudniają one 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
zakłócają konkurencję.

Or. en
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Poprawka 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., w 
zależności od dostępności danych, Komisja 
dokona oceny wdrożenia przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
przekazywania gwarancji pochodzenia
między państwami członkowskimi oraz 
związanych z tym kosztów i korzyści. We 
właściwych przypadkach Komisja 
przekazuje wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r., w 
zależności od dostępności danych, Komisja 
dokona oceny wdrożenia przepisów 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
przekazywania certyfikatów rozliczania 
transferu między państwami 
członkowskimi oraz związanych z tym 
kosztów i korzyści. We właściwych 
przypadkach Komisja przekazuje wnioski 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 612
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
1. Państwa członkowskie mogą 
przekazywać sobie zbywalne uprawnienia 
biopaliwowe, pod warunkiem że udzielono 
ich w odniesieniu do biopaliwa 
udostępnionego do konsumpcji jako 
paliwo transportowe na rynku 
wspólnotowym.
2. Państwa członkowskie gwarantują 
prowadzenie przez właściwy organ 
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odpowiedniego rejestru takich transferów 
zgodnie z art. 7.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 613
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 skreślony
Skutki unieważnienia gwarancji 

pochodzenia
Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:
(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał gwarancję, 
w odniesieniu do roku wytworzenia 
energii określonej w gwarancji 
pochodzenia; oraz
(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
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gwarancję, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej w 
gwarancji pochodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie odpowiadają za realizację wiążących celów krajowych. Sukces 
rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie nastąpił w głównej mierze dzięki właściwym i 
odpowiednio opracowanym krajowym systemom wsparcia oraz dobrze 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 sektora energii elektrycznej.

Poprawka 614
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki unieważnienia gwarancji 
pochodzenia

Zgodność wspólnych celów

Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

1. Co najmniej dwa państwa członkowskie 
mogą zdecydować o połączeniu swoich 
celów i utworzyć wspólne systemy 
wsparcia, aby wspólnie osiągnąć te cele.

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał gwarancję, 
w odniesieniu do roku wytworzenia 
energii określonej w gwarancji 
pochodzenia; oraz

2. Jeżeli co najmniej dwa państwa 
członkowskie dobrowolnie zadecydują o 
wspólnej realizacji celów na mocy art. 3, 
wówczas cele będą obliczane wspólnie dla 
tej grupy uczestniczących państw 
członkowskich jako średnia ich 
indywidualnych minimalnych 
obowiązkowych celów okresowych i 
całkowitych zgodnie z częściami A i B 
załącznika I, ważona w odniesieniu do 
oczekiwanego zużycia końcowego energii 
w każdym z uczestniczących państw 
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członkowskich do roku 2020.
(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
gwarancję, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej w 
gwarancji pochodzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotny wniosek dotyczący handlu gwarancjami pochodzenia jest zbyt biurokratyczny i 
stawiałby w niekorzystnej sytuacji kraje korzystające z systemu wsparcia w postaci 
gwarantowanych cen zakupu energii w odniesieniu do zasobów odnawialnych. Może to 
powodować obawy, że wdrożenie wniosku naruszałoby prawo europejskie. Nowy wniosek 
dąży do tego samego celu co pierwotny wniosek Komisji w sprawie handlu gwarancjami 
pochodzenia, tj. pozwala na elastyczny przepływ celów między państwami członkowskimi, lecz 
jednocześnie nie zagraża krajowemu systemowi wsparcia i umożliwia państwom 
członkowskim kontrolę w zakresie osiągnięcia założonych celów.

Poprawka 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki unieważnienia gwarancji 
pochodzenia

Zgodność wspólnych celów i wspólne 
systemy wsparcia

Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

1. Co najmniej dwa państwa członkowskie
mogą zdecydować o połączeniu swoich 
celów i utworzyć wspólne systemy 
wsparcia, aby wspólnie osiągnąć te cele.

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał gwarancję, 
w odniesieniu do roku wytworzenia 

2. Jeżeli co najmniej dwa państwa 
członkowskie dobrowolnie zadecydują o 
wspólnej realizacji celów na mocy art. 3, 
wówczas cele będą obliczane wspólnie dla 
tej grupy uczestniczących państw 
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energii określonej w gwarancji 
pochodzenia; oraz

członkowskich jako średnia ich 
indywidualnych minimalnych 
obowiązkowych celów okresowych i 
całkowitych zgodnie z częściami A i B 
załącznika I, ważona w odniesieniu do 
oczekiwanego zużycia końcowego energii 
w każdym z uczestniczących państw 
członkowskich do roku 2020.

(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
gwarancję, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej w 
gwarancji pochodzenia. 

Or. en

Poprawka 616
Jerzy Buzek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki unieważnienia gwarancji 
pochodzenia

Zgodność wspólnych celów

Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

Co najmniej dwa państwa członkowskie 
mogą zdecydować o połączeniu swoich 
celów i utworzyć wspólne systemy 
wsparcia, aby wspólnie osiągnąć te cele.

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał gwarancję, 
w odniesieniu do roku wytworzenia 
energii określonej w gwarancji 
pochodzenia; oraz

Jeżeli co najmniej dwa państwa 
członkowskie dobrowolnie zadecydują o 
wspólnej realizacji celów na mocy art. 3, 
wówczas cele będą obliczane wspólnie dla 
tej grupy uczestniczących państw 
członkowskich jako średnia ich 
indywidualnych minimalnych 
obowiązkowych celów okresowych i 
całkowitych zgodnie z częściami A i B 
załącznika I, ważona w odniesieniu do 
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oczekiwanego zużycia końcowego energii 
w każdym z uczestniczących państw 
członkowskich do roku 2020.

(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
gwarancję, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej w 
gwarancji pochodzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Pozwala to państwom członkowskim na łączenie swoich celów i osiąganie ich wspólnie, w tym 
na tworzenie wspólnych systemów wsparcia. Należy jeszcze określić wzór, na którego 
podstawie należy obliczać wspólny cel.

Poprawka 617
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Skutki unieważnienia gwarancji 
pochodzenia

Skutki wspólnych projektów państw 
członkowskich

Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

1. W ciągu 3 miesięcy od końca każdego 
roku przypadającego na okres 
sprecyzowany w z art. 7 ust. 2 lit. d) 
państwo członkowskie, które sporządziło 
powiadomienie zgodnie z art. 7, wydaje 
certyfikat określający:

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał gwarancję, 
w odniesieniu do roku wytworzenia 
energii określonej w gwarancji 
pochodzenia; oraz

(a) całkowitą ilość energii elektrycznej lub 
energii stosowanej do ogrzewania lub 
chłodzenia, wytworzonej z odnawialnych 
źródeł w ciągu tego roku w instalacji 
będącej przedmiotem powiadomienia 
zgodnie z art. 7; oraz

(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł (b) ilość energii elektrycznej lub energii 
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odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
gwarancję, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej w 
gwarancji pochodzenia. 

stosowanej do ogrzewania lub chłodzenia, 
wytworzonej z odnawialnych źródeł w 
ciągu tego roku w tej instalacji, którą 
uznaje się za wkład w osiągnięcie 
krajowych celów innego państwa 
członkowskiego zgodnie z warunkami 
powiadomienia.
2. Państwo członkowskie przesyła 
certyfikat państwu członkowskiemu, na 
którego korzyść dokonuje się 
powiadomienia. 
3. Dla celów kontroli zgodności z 
wymogami niniejszej dyrektywy w zakresie 
krajowych celów ilość energii elektrycznej 
lub energii stosowanej do ogrzewania lub 
chłodzenia pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych i poświadczoną zgodnie z 
ust. 1 lit. b):
(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
wydającego certyfikat zgodnie z ust. 1; 
oraz
(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego 
otrzymującego certyfikat zgodnie z ust. 2.

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.
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Poprawka 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, która nie została 
wydana przez niego, dla celów kontroli 
zgodności z wymogami niniejszej 
dyrektywy dotyczących krajowych celów, 
równoważną ilość energii ze źródeł 
odnawialnych:

Dla celów kontroli zgodności z wymogami 
niniejszej dyrektywy dotyczących 
krajowych celów w roku wytworzenia:

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał gwarancję, 
w odniesieniu do roku wytworzenia 
energii określonej w gwarancji 
pochodzenia; oraz

(a) ilość energii ze źródeł odnawialnych, w 
odniesieniu do której właściwy organ 
zgodnie z art. 7 wydał certyfikat 
rozliczania transferu, odejmuje się od 
ilości energii ze źródeł odnawialnych; oraz

(b) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
gwarancję, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej w 
gwarancji pochodzenia.

(b) ilość energii ze źródeł odnawialnych, w 
odniesieniu do której właściwy organ 
zgodnie z art. 7 unieważnił certyfikat 
rozliczania transferu, dodaje się od ilości 
energii ze źródeł odnawialnych.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka upraszcza i wyjaśnia obliczenia związane z osiąganiem celów przez państwa 
członkowskie.
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Poprawka 619
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Transfery statystyczne między państwami 

członkowskimi
1. Państwo członkowskie, w którym w 
okresie bezpośrednio poprzedzających 
dwóch lat udział energii ze źródeł 
odnawialnych równy jest wiążącemu 
kursowi określonemu w części B 
załącznika I lub go przekracza, może 
dokonać ustaleń dotyczących 
statystycznego transferu określonej ilości 
energii ze źródeł odnawialnych do innego 
państwa członkowskiego. Przekazaną 
ilość energii należy:
(a) odjąć od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
przestrzegania przez państwo 
członkowskie wymogów art. 3 w zakresie 
celów krajowych; oraz
(b) dodać do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
przestrzegania przez inne państwo 
członkowskie wymogów art. 3 w zakresie 
celów krajowych. 
2. Ustalenia dokonane na mocy ust. 1 
mogą obowiązywać przez co najmniej rok. 
Należy powiadomić o nich Komisję 
najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu 
pierwszego roku ich obowiązywania.

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.
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Poprawka 620
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Arykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a

Państwa członkowskie gwarantują, że w 
przypadku unieważnienia przez właściwy 
organ zbywalnych uprawnień 
biopaliwowych, których nie wydał on 
osobiście, równoważną ilość biopaliwa:
(a) odejmuje się zgodnie z art. 7 w 
rejestrze państwa członkowskiego, które 
nadało zbywalne uprawnienie
biopaliwowe; oraz
(b) dodaje się zgodnie z art. 7 w rejestrze 
państwa członkowskiego, które 
unieważniło zbywalne uprawnienie 
biopaliwowe.

Or. en

Uzasadnienie

Należy rozszerzyć system gwarancji pochodzenia w celu uwzględnienia biopaliw w 
oddzielnym systemie zbywalnych uprawnień, uzyskania większej elastyczności w realizacji 
celów w zakresie biopaliw oraz uniknięcia zbędnego fizycznego przepływu biopaliw. 
Proponowany system będzie współdziałał z obecnymi środkami wsparcia państw 
członkowskich w zakresie regulacji biopaliw, takimi jak zobowiązania dotyczące biopaliw, 
oraz opierał się na istniejących w głównych państwach członkowskich UE systemach 
zbywalnych uprawnień biopaliwowych, a także zezwalał na ich harmonizację.
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Poprawka 621
Paul Rübig

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy instalacji, są 
traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy. 

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 7 
ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 9. ust. 2 i art. 9 ust. 
3 jednostki energii odnawialnej, które 
można przypisać zwiększeniu mocy 
instalacji lub średniej mocy produkcyjnej, 
są traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy lub średniej 
mocy produkcyjnej. 

Or. de

Uzasadnienie

Prowadząc prace nad optymalizacją elektrowni wodnych, można zwiększyć nie tylko 
wydajność, ale również średnią moc produkcyjną. Przykładem tego jest przejście do 
istniejącej elektrowni magazynującej energię. Wynikającą z tego dodatkową produkcję 
energii elektrycznej należy uwzględnić w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Poprawka 622
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy instalacji, są 
traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy.

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2,art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy instalacji lub 
zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł 
energii w spalaniu razem z innymi 
substancjami, są traktowane, jakby zostały 
wytworzone przez oddzielną instalację, 
której eksploatacja rozpoczęła się w 
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momencie wystąpienia wzrostu mocy.

Or. de

Uzasadnienie

Spalanie biomasy razem z innymi substancjami stanowi wydajny sposób na wykorzystywanie 
konwencjonalnych paliw, a przez to na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych UE i jej 
zależności od energii pierwotnej.

Poprawka 623
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy instalacji, są 
traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy.

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu związanej z energią 
odnawialną mocy instalacji, są traktowane, 
jakby zostały wytworzone przez oddzielną 
instalację, której eksploatacja rozpoczęła 
się w momencie wystąpienia wzrostu 
mocy.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uwzględnienia promocji bioenergii w ramach systemu gwarancji pochodzenia należy 
wprowadzić zmiany do art. 11. Przepisy stosowane w odniesieniu do nowych zakładów, które 
rozpoczęły działalność po wejściu w życie dyrektywy, powinny zmierzać do zwiększenia 
udziału bioenergii w zakładach wielopaliwowych po wejściu w życie dyrektywy. Ważne jet, 
aby dyrektywa zachęcała do zwiększania poziomu wykorzystania bioenergii w istniejących już 
zakładach.
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Poprawka 624
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy instalacji, są 
traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy.

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy związanej z energią 
odnawialną instalacji, są traktowane, jakby 
zostały wytworzone przez oddzielną 
instalację, której eksploatacja rozpoczęła 
się w momencie wystąpienia wzrostu 
mocy.

Or. en

Poprawka 625
Gunnar Hökmark

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów art. 5 ust. 9, art. 6 ust. 2, art. 8 
ust. 2 i art. 9 ust. 3 jednostki energii 
odnawialnej, które można przypisać 
zwiększeniu mocy instalacji, są 
traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy.

For the purpose of Article 5(9), Article 
6(2), Article 8(2) Dla celów art. 5 ust. 9, 
art. 6 ust. 2, art. 8 ust. 2 i art. 9 ust. 3 
jednostki energii odnawialnej, które można 
przypisać zwiększeniu mocy związanej z 
energią odnawialną instalacji, są 
traktowane, jakby zostały wytworzone 
przez oddzielną instalację, której 
eksploatacja rozpoczęła się w momencie 
wystąpienia wzrostu mocy.

Or. en

Uzasadnienie

Jednyą z możliwości zwiększenia poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych jest 
przejście od paliw kopalnych do biomasy. Należy to rozpatrywać jako nową możliwość w 
kontekście systemów gwarancji pochodzenia.
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Poprawka 626
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Arykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Ochrona konsumentów

1. Państwa członkowskie korzystające z 
systemów wsparcia w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych powinny wymagać 
wydania gwarancji pochodzenia dla 
wspieranej produkcji energii. Państwa 
członkowskie wyjaśnią również, w jaki 
sposób przydziela się te gwarancje 
pochodzenia konsumentom ostatecznym 
energii lub ich dostawcom.
2. Państwa członkowskie wymagają od 
dostawców, którzy sprzedają energię ze 
źródeł odnawialnych odbiorcom 
końcowym oraz którzy, informując o tym 
odbiorców lub opinię publiczną, odnoszą 
się do środowiskowyh lub innych korzyści 
płynących z energii ze źródeł 
odnawialnych, zagwarantowania 
sprzedaży odbiorcom końcowym 
minimalnej dodatkowej ilości co najmniej 
jednej trzeciej energii ze źródeł 
odnawialnych, co przekracza cele 
określone w części A i B załącznika I. W 
tym celu państwa członkowskie wymagają 
od tych dostawców przedłożenia wniosków 
o unieważnienie gwarancji pochodzenia 
dotyczących instalacji, które zostały 
oddane do eksploatacji po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy, które to gwarancje 
odpowiadają wymaganemu poziomowi 
dodatkowej ilości energii i które wydano w 
odniesieniu do produkcji energii 
nieuwzględnianej przy kontroli zgodności 
dowolnego państwa członkowskiego z 
wymogami niniejszej dyrektywy 
dotyczącymi celów krajowych. Państwa 
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członkowskie umożliwiają to poprzez 
zezwolenie instalacjom na wyłączenie 
produkcji energii z ilości energii ze źródeł 
odnawialnych w tym państwie 
członkowskim zgodnie z art. 5 np. poprzez 
odejście od programów wsparcia.
Państwa członkowskie podejmą wszelkie 
niezbędne kroki na rzecz zapewnienia 
zgodności z wymogami zawartymi w 
niniejszym ustępie.

Or. en

Uzasadnienie

„Zielona” energia elektryczna powinna gwarantować konsumentowi „dodatkowość” do i tak 
istniejących krajowych systemów wsparcia. Można to zrobić poprzez dobrowolne kupowanie 
certyfikatów rozliczania transferu (TAC).

Poprawka 627
Reino Paasilinna

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Art. 12 należy usunąć w całości, ponieważ stosowanie tych przepisów miałoby 
nieproporcjonalny wpływ na ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie planowania 
regionalnego i kodeksu budowlanego, a także na procedury prawne, wpływając jedynie w 
minimalnym stopniu na promowanie energii odnawialnej.
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Poprawka 628
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczna, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 
procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne, 
są proporcjonalne i niezbędne. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczną, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 
procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne 
oraz w odniesieniu do związanej z tymi 
elektrowniami infrastruktury sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych, są 
proporcjonalne i niezbędne. 

Or. en

Uzasadnienie

Zainteresowane podmioty szczególnie niepokoi kwestia zezwoleń budowlanych oraz zezwoleń 
dotyczących projektów w zakresie infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej. Potrzeba 
silniejszych sieci i połączeń międzysieciowych wymaga uproszczenia i poprawy procesu 
wydawania zezwoleń.

Poprawka 629
Romana Jordan Cizelj

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczna, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczna, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 
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procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne, 
są proporcjonalne i niezbędne. 

procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne 
oraz w odniesieniu do związanej z tymi 
elektrowniami infrastruktury sieciowej, są 
proporcjonalne i niezbędne. 

Or. sl

Poprawka 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczna, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 
procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne, 
są proporcjonalne i niezbędne.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
odniesieniu do linii przesyłowych i 
dystrybucyjnych, w elektrowniach 
wytwarzających energię elektryczna, 
energię do ogrzewania lub chłodzenia ze 
źródeł odnawialnych oraz w procesie 
przekształcania biomasy w biopaliwa lub 
inne produkty energetyczne, są 
proporcjonalne i niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

Coraz szersze korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych zwiększy potrzebę silnych sieci i 
połączeń międzysieciowych. Aby operatorzy systemów przesyłowych byli w stanie sprostać 
temu zadaniu, ważne jest, by władze przyspieszyły i usprawniły proces wydawania zezwoleń.
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Poprawka 631
Alejo Vidal-Quadras

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczna, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 
procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne, 
są proporcjonalne i niezbędne.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
wszelkie krajowe przepisy dotyczące 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, które są stosowane w 
elektrowniach wytwarzających energię 
elektryczna, energię do ogrzewania lub 
chłodzenia ze źródeł odnawialnych oraz w 
procesie przekształcania biomasy w 
biopaliwa lub inne produkty energetyczne 
oraz w odniesieniu do związanej z tymi 
elektrowniami infrastruktury sieciowej, są 
proporcjonalne i niezbędne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie zaznaczyć, że konieczne jest wprowadzenie odpowiednich i niezbędnych 
ustaleń dotyczących sieci oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 632
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają w 
szczególności:

Państwa członkowskie mogą zapewniać w 
odpowiednich przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Nordycki rynek energii elektrycznej opiera się na zasadach rynkowych. Niemożliwe jest zatem 
ustalenie priorytetów w zakresie wejścia na rynek, ponieważ wszystko opiera się na umowach 
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handlowych zawieranych dobrowolnie.

Poprawka 633
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wyraźne określenie obowiązków 
administracyjnych organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, łącznie z dokładnymi 
terminami zatwierdzania wniosków 
dotyczących planowania i budowy;

(a) wyraźne określenie obowiązków 
administracyjnych organów krajowych, 
regionalnych i lokalnych w zakresie 
procedur autoryzacji, certyfikacji i 
licencjonowania, łącznie z planowaniem 
przestrzennym, krótkimi i dokładnymi 
terminami zatwierdzania wniosków 
dotyczących planowania i budowy, a także 
prowadzenie przez administrację 
kompleksowej obsługi wnioskodawców;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby wnioskodawców, inwestorów i podmiotów opracowujących projekty w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych nie odstraszały długie i skomplikowane procedury 
stosowane w państwach członkowskich. Należy przyspieszyć procesy administracyjne 
dotyczące autoryzacji i zezwoleń budowlanych, w tym planowania przestrzennego, a także 
zwiększyć ich przejrzystość.

Poprawka 634
Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) obiektywność, przejrzystość i 
niedyskryminacyjny charakter zasad 
autoryzacji, certyfikacji i licencjonowania 
oraz uwzględnienie w nich charakterystyki 
poszczególnych technologii energii 

(c) obiektywność, przejrzystość 
i niedyskryminacyjny, proporcjonalny 
i niezbędny charakter zasad autoryzacji, 
certyfikacji, licencjonowania i ich 
stosowania oraz uwzględnienie w nich 
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odnawialnej; charakterystyki poszczególnych 
technologii energii odnawialnej; zasady 
stosowane do działań zanieczyszczających, 
takie jak zasady zawarte w dyrektywie 
2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (wersja 
skodyfikowana)1 (dyrektywa IPPC), nie są 
odpowiednie w odniesieniu do instalacji 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych, które nie wytwarzają 
zanieczyszczających odpadów przez cały 
okres ich funkcjonowania, i nie mają 
zastosowania do takich instalacji.
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie nadużycia lub sztucznie tworzone obciążenia dla projektów w zakresie energii 
odnawialnej, takie jak nieuzasadnione traktowanie ich w sposób podobny do traktowania 
projektów niosących ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia, są niedopuszczalne. Organy 
administracji odpowiedzialne za zarządzanie autoryzacjami, certyfikacją i licencjonowaniem, 
podejmując decyzje w odniesieniu do szczegółowych projektów, muszą działać obiektywnie, 
przejrzyście, bez dyskryminacji i proporcjonalnie.

Poprawka 635
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) automatyczne zatwierdzanie 
wniosków dotyczących planowania i 
wniosków o zezwolenia dla instalacji 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych w przypadku, gdy organ 
autoryzujący nie odpowiedział w 
określonym terminie;

Or. en
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Poprawka 636
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) ustanowienie jednego organu 
administracyjnego odpowiedzialnego za 
rozpatrywanie wniosków o autoryzację, 
certyfikację i licencjonowanie instalacji 
wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych oraz zapewniający 
wnioskodawcom pomoc;

Or. en

Poprawka 637
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) wyraźne wytyczne dotyczące rozwoju 
projektów w zakresie energii odnawialnej 
prowadzonych na obszarach 
wyznaczonych zgodnie z prawodawstwem 
wspólnotowym w dziedzinie ochrony 
środowiska;

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ kilkukrotnie wykorzystywano w sposób niewłaściwy prawodawstwo UE (np. 
dyrektywę siedliskową, dyrektywę ptasią) w celu sprzeciwiania się dużym przedsięwzięciom w 
dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, należy sprecyzować, że oceny wpływu 
środowiskowego muszą odpowiednio uwzględniać potencjał tych przedsięwzięć do 
osiągnięcia wiążących celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii ze źródeł 
odnawialnych.
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Poprawka 638
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) po wygaśnięciu terminów, które mają 
zostać określone, autoryzacje konieczne 
do budowy i działania zakładów 
zasilanych energią ze źródeł 
odnawialnych uznaje się za udzielone 
automatycznie, jeżeli właściwe organy nie 
odmówiły w sposób wyraźny ich 
udzielenia;

Or. it

Uzasadnienie

Ustalenie dotyczące milczącej zgody ma zasadnicze znaczenie, ponieważ wzmacnia ono 
zaufanie wśród podmiotów inwestujących w odnawialne źródła energii. Niezbędne działanie 
nie powinno spoczywać w gestii państw członkowskich.

Poprawka 639
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) przejrzystość i zasadność w odniesieniu 
do kosztów opłat administracyjnych 
uiszczanych przez konsumentów, 
planistów, architektów, konstruktorów, 
instalatorów sprzętu i systemów oraz 
dostawców;

(e) przejrzystość i zasadność w odniesieniu 
do kosztów opłat administracyjnych 
uiszczanych przez konsumentów, 
planistów, architektów, konstruktorów, 
instalatorów sprzętu i systemów oraz 
dostawców, a także że nie stanowią one 
ukrytego opodatkowania zasobów 
naturalnych;

Or. en
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Uzasadnienie

Parlament wyraził już zgodę na tę zmianę w sprawozdaniu z inicjatywy własnej posłanki 
Mechtild Rothe na temat ogrzewania i chłodzenia za pomocą energii ze źródeł odnawialnych 
(2005/2122(INI)).

Poprawka 640
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) ustanowienie mniej kłopotliwych 
procedur autoryzacji dla mniejszych 
projektów; oraz

(f) ustanowienie mniej kłopotliwych i 
uproszczonych procedur autoryzacji dla 
mniejszych projektów; oraz

Or. en

Poprawka 641
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) ustanowienie mniej kłopotliwych 
procedur autoryzacji dla mniejszych 
projektów; oraz

(f) ustanowienie uproszczonych procedur 
autoryzacji dla mniejszych projektów; oraz

Or. it

Uzasadnienie

Należy uprościć procedury autoryzacji, zwłaszcza kiedy dotyczą one małych zakładów.
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Poprawka 642
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) istnienie odpowiednich środków 
regulacyjnych i korzyści podatkowych w 
celu wspierania najbardziej opłacalnego 
wykorzystania systemów energii ze źródeł 
odnawialnych oraz powiązanych z nimi 
sieci ogrzewania i chłodzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły organom administracji lokalnej ramy 
regulacyjne i podatkowe (planowanie miejskie, środki na rzecz rozwoju miejskiego itp.) 
sprzyjające wyborowi najbardziej opłacalnych opcji źródeł i dostaw dla rozwoju lokalnych 
systemów ogrzewania i chłodzenia.

Poprawka 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyraźnie 
określają specyfikacje techniczne, które 
muszą zostać spełnione przez urządzenia i 
systemy wykorzystujące energię 
odnawialną w celu skorzystania z 
systemów wsparcia. W przypadku, gdy 
istnieją normy europejskie, łącznie z 
oznakowaniem ekologicznym, etykietami 
energetycznymi i innymi systemami 
referencji technicznych ustanowionymi 
przez europejskie organy normalizacji, 
specyfikacje techniczne są określone na 
podstawie tych norm. Specyfikacje 
techniczne nie wyznaczają miejsca 

2. Państwa członkowskie wyraźnie 
określają specyfikacje techniczne, które 
muszą zostać spełnione przez urządzenia i 
systemy wykorzystujące energię 
odnawialną w celu przyłączenia do sieci i 
skorzystania z systemów wsparcia. W 
przypadku, gdy istnieją normy europejskie, 
łącznie z oznakowaniem ekologicznym, 
etykietami energetycznymi i innymi 
systemami referencji technicznych 
ustanowionymi przez europejskie organy 
normalizacji, specyfikacje techniczne są 
określone na podstawie tych norm. 
Specyfikacje techniczne nie wyznaczają 
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certyfikacji urządzeń i systemów. miejsca certyfikacji urządzeń i systemów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu gwarantowania bezpieczeństwa i odpowiedniości systemów zasilania przez 
operatorów systemów przesyłowych instalacje, które chcą zostać podłączone do sieci, muszą 
przestrzegać kodeksów sieci.

Poprawka 644
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyraźnie 
określają specyfikacje techniczne, które 
muszą zostać spełnione przez urządzenia i 
systemy wykorzystujące energię 
odnawialną w celu skorzystania z 
systemów wsparcia. W przypadku, gdy 
istnieją normy europejskie, łącznie z 
oznakowaniem ekologicznym, etykietami 
energetycznymi i innymi systemami 
referencji technicznych ustanowionymi 
przez europejskie organy normalizacji, 
specyfikacje techniczne są określone na 
podstawie tych norm. Specyfikacje 
techniczne nie wyznaczają miejsca 
certyfikacji urządzeń i systemów.

2. Państwa członkowskie wyraźnie 
określają specyfikacje techniczne, które 
muszą zostać spełnione przez urządzenia i 
systemy wykorzystujące energię 
odnawialną w celu przyłączenia do sieci i 
skorzystania z systemów wsparcia. W 
przypadku, gdy istnieją normy europejskie, 
łącznie z oznakowaniem ekologicznym, 
etykietami energetycznymi i innymi 
systemami referencji technicznych 
ustanowionymi przez europejskie organy 
normalizacji, specyfikacje techniczne są 
określone na podstawie tych norm. 
Specyfikacje techniczne nie wyznaczają 
miejsca certyfikacji urządzeń i systemów.

Or. en

Uzasadnienie

W celu gwarantowania bezpieczeństwa i odpowiedniości sieci przez operatorów systemów 
przesyłowych instalacje systemów zasilania w energię ze źródeł odnawialnych muszą 
przestrzegać kodeksów sieci.
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Poprawka 645
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne uwzględniały instalację 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne zapewniały instalację 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, które 
umożliwiają optymalne połączenie 
odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii, podczas 
planowania, projektowania, budowy 
i remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 646
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne uwzględniały instalację 

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne zapewniały instalację 
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urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia, które 
umożliwiają optymalne połączenie 
odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii, podczas 
planowania, projektowania, budowy 
i remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 647
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne uwzględniały instalację 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne uwzględniały instalację 
opartych na kogeneracji urządzeń i 
systemów grzewczych, chłodzących i 
elektrycznych, wykorzystujących energię 
ze źródeł odnawialnych oraz urządzeń i 
systemów lokalnego ogrzewania i 
chłodzenia podczas planowania, 
projektowania, budowy i remontów 
obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.
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Or. fr

Uzasadnienie

Biomasa jest ograniczonym zasobem. Mając to na uwadze, państwa członkowskie muszą 
promować wykorzystywanie jej w zakładach o wysokiej wydajności. Elektrownie 
kogeneracyjne osiągają wysokie wskaźniki wydajności wynoszące od 75% do 90% w 
zależności od zastosowań. Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy utrudnia bardzo niska 
wydajność zasilania. Państwa członkowskie muszą zatem zagwarantować, że systemy 
wsparcia nie zachęcają do wytwarzania jedynie energii elektrycznej, jeżeli oznaczałoby to 
straty rzadkiego zasobu.

Poprawka 648
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne uwzględniały instalację 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy i 
remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
administracyjne zapewniały instalację 
urządzeń i systemów grzewczych, 
chłodzących i elektrycznych, 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych oraz urządzeń i systemów 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy 
i remontów obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Państwa członkowskie w szczególności 
zachęcają organy administracji lokalnej i 
regionalnej do włączania ogrzewania i 
chłodzenia za pomocą energii ze źródeł 
odnawialnych do planowania 
infrastruktury miast o liczbie 
mieszkańców powyżej 50 000.

Or. en

Uzasadnienie

W rezolucji w sprawie ogrzewania i chłodzenia z dnia 14 lutego 2006 r. Parlament 
Europejski zauważył, że ciepło odpadowe pochodzące z procesów wytwarzania energii 
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elektrycznej lub procesów przemysłowych oraz chłodzenie swobodne przyczyniają się do 
zmniejszania zapotrzebowania na energię konwencjonalną, a także że państwa członkowskie 
powinny określić potencjały wykorzystania tych zasobów.

Poprawka 649
Hannes Swoboda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Każde wsparcie finansowe budowy, 
odbudowy i remontu infrastruktury, 
budynków publicznych, przemysłowych i 
mieszkalnych powinno wiązać się z 
promowaniem oszczędności energii lub 
wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Każde wsparcie finansowe mus być zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 650
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

skreślony

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
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energii; lub
(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii.

Or. cs

Uzasadnienie

Ust. 4 i 5 nie pasują logicznie do struktury tekstu, ich brzmienie za bardzo przypomina 
zalecenie, a stosowanie ich mogłoby nawet zagrozić wdrożeniu dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 651
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

skreślony

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; or 
(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii. 

Or. en

Uzasadnienie

Każdemu państwu członkowskiemu należy pozostawić decyzję w sprawie środków, jakie 
należy podjąć zgodnie z wiążącymi celami. Każde państwo członkowskie dysponuje różnymi 
możliwościami i warunkami, którymi może zająć się samo.
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Poprawka 652
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich ustanawiają minimalne 
wymogi dotyczące wydajności 
energetycznej oparte na zużyciu energii 
pierwotnej w nowych lub 
wyremontowanych budynkach, 
umożliwiając tym samym optymalne 
połączenie odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii.

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; or 
(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 653
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
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wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

wykorzystania we wszystkich nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
wymagających ogrzewania i chłodzenia 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych.

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub 
(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza definicja nowych i wyremontowanych budynków jest zgodna ze sprawozdaniem z 
inicjatywy własnej 2007/2106 Parlamentu Europejskiego dotyczącym planu działania w 
zakresie wydajności energetycznej. (a) i (b) należy usunąć, ponieważ:

- (a) nie ma potrzeby robić wyjątku dla budynków pasywnych lub budynków o zerowym 
zużyciu energii, które z definicji wykorzystują odnawialne źródła energii;

- (b) niektóre odnawialne źródła energii (np. słońce) są dostepne wszędzie.

Poprawka 654
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych do ogrzewania i chłodzenia. 
Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie środki w celu 
zagwarantowania zwiększenia poziomu 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych również w istniejących 
budynkach. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
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oparte na kryteriach dotyczących:

Or. de

Uzasadnienie

Instalowanie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach, które 
zostały już wyremontowane, jest mniej opłacalne. Dlatego wybór odpowiednich środków 
należy pozostawić państwom członkowskim.

Poprawka 655
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich promują wykorzystanie w 
nowych lub wyremontowanych budynkach 
systemów i urządzeń grzewczych i 
chłodniczych z odnawialnych źródeł 
energii. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

Or. de

Uzasadnienie

Jest to najlepszy sposób na połączenie odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej. Jako że odnawialne źródła energii są rzadkim zasobem, należy je w miarę 
możliwości spalać jedynie w elektrowniach wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i 
elektryczną. Sieci ciepłownicze stanowią użyteczny system dostarczania odbiorcom 
ogrzewania ze źródeł odnawialnych. Duże ciepłownie będące często częścią lokalnych sieci 
grzewczych są o wiele bardziej wydajne niż małe zakłady. Rozwój lokalnych sieci 
ciepłowniczych i elektrowni wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, oraz 
odnawialne źródła energii powinny się uzupełniać. Nie należy wykorzystywać jednych przeciw 
drugim.
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Poprawka 656
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

Or. en

Uzasadnienie

Wymuszanie remontu istniejących budynków mogłoby stanowić duże obciążenie finansowe 
dla właścicieli/najemców. Mogłoby to również prowadzić do nieoptymalnych inwestycji w 
nieopłacalne technologie.

Poprawka 657
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących: 

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych i 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych lub maksymalnego poziomu 
zużycia energii na metr kwadratowy. 
Wyjątki od stosowania minimalnych 
poziomów są przejrzyste i oparte na 
kryteriach dotyczących:

Or. en
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Uzasadnienie

Ostatecznym celem niniejszej dyrektywy i całego pakietu środków dotyczących klimatu i 
energii jest zmniejszenie zużycia energii z nieodnawialnych źródeł oraz emisji gazów 
cieplarnianych bez konieczności wprowadzania kontyngentów faworyzujących odnawialne 
źródła energii. Dodanie określenia „maksymalnego poziomu zużycia energii na metr 
kwadratowy” jest neutralne z technologicznego punktu widzenia i pozwala na znalezienie 
optymalnego połączenia wydajności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i 
rozwiązań dotyczących ogrzewania/chłodzenia. Powinno to dotyczyć również 
wyremontowanych budynków bez szkody dla ochrony dziedzictwa kulturowego i 
architektonicznego.

Poprawka 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych i 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

Or. en

Uzasadnienie

Sektor budynków jest największym pojedynczym sektorem energii w Europie, którego zużycie 
energii stanowi ponad 40% energii zużywanej w Europie. W obliczu rosnącego 
zapotrzebowania na energię oraz skutków emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw 
kopalnych należy wymagać wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych w nowych i 
wyremontowanych budynkach.
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Poprawka 659
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych i 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą wymagać wykorzystywania minimalnych poziomów energii ze 
źródeł odnawialnych zarówno w odniesieniu do nowych, jak i wyremontowanych budynków. 
Stwierdzenie dotyczące wyjątków opartych na lokalnych ograniczeniach w dostępności źródeł 
odnawialnych jest zbyt niejasne i przez to zagroziłoby ogólnemu obowiązkowi 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Poprawka 660
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

4. Przepisy i kodeksy budowlane państw 
członkowskich zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych budynkach 
minimalnego poziomu energii ze źródeł 
odnawialnych. Wyjątki od stosowania 
minimalnych poziomów są przejrzyste i 
oparte na kryteriach dotyczących:

Or. de
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Uzasadnienie

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w wyremontowanych budynkach stanowi 
nieproporcjonalnie wysoki koszt dla właściciela. Znaczne oszczędności energii osiąga się już 
poprzez sam remont. Ponadto w większości państw członkowskich obowiązuje 
ustawodawstwo chroniące zabytkowe budynki i nie współgra to z nadawaniem 
obowiązkowego charakteru wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 661
Herbert Reul

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub 

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii, w tym budynków mieszkalnych 
podłączonych do lokalnych sieci 
ogrzewania lub chłodzenia, które 
spełniają kryteria zawarte w wytycznych 
dotyczących dotacji na ochronę 
środowiska; lub 

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w wyremontowanych budynkach stanowi 
nieproporcjonalnie wysoki koszt dla właściciela. Znaczne oszczędności energii osiąga się już 
poprzez sam remont. Ponadto w większości państw członkowskich obowiązuje
ustawodawstwo chroniące zabytkowe budynki i nie współgra to z nadawaniem 
obowiązkowego charakteru wykorzystywaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 662
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wykorzystania budynków pasywnych, (a) wykorzystania budynków pasywnych, 
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budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub

budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii, w tym budynków mieszkalnych 
podłączonych do lokalnych sieci 
ogrzewania lub chłodzenia, które 
spełniają kryteria zawarte w wytycznych 
dotyczących dotacji na ochronę 
środowiska; lub

Or. de

Uzasadnienie

Jest to najlepszy sposób na połączenie odnawialnych źródeł energii i wydajności 
energetycznej. Jako że odnawialne źródła energii są rzadkim zasobem, należy je w miarę 
możliwości spalać jedynie w elektrowniach wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i 
elektryczną, Sieci ciepłownicze stanowią użyteczny system dostarczania odbiorcom 
ogrzewania ze źródeł odnawialnych. Duże ciepłownie będące często częścią lokalnych sieci 
grzewczych są o wiele bardziej wydajne niż małe zakłady. Rozwój lokalnych sieci 
ciepłowniczych i elektrowni wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, oraz 
odnawialne źródła energii powinny się uzupełniać. Nie należy wykorzystywać jednych przeciw 
drugim.

Poprawka 663
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii, w tym budynków mieszkalnych 
podłączonych do lokalnych sieci 
ogrzewania lub chłodzenia, które 
spełniają kryteria zawarte w wytycznych 
dotyczących dotacji na ochronę 
środowiska; lub

Or. de

Uzasadnienie

Właściwe jest jedynie utrzymanie wymogu dotyczącego wykorzystywania energii ze źródeł 
odnawialnych do ogrzewania z elektrowni wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i 
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elektryczną.

Poprawka 664
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub

(a) wykorzystania budynków pasywnych, 
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii, w tym budynków mieszkalnych 
podłączonych do lokalnych sieci 
ogrzewania lub chłodzenia, które 
spełniają kryteria zawarte w wytycznych 
dotyczących dotacji na ochronę 
środowiska; lub

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez podłączenie do lokalnych sieci ogrzewania lub chłodzenia w oparciu o połączenie 
ciepła i energii elektrycznej oraz ciepła odpadowego możliwe jest przekształcenie budynków 
w budynki pasywne, budynki o niskim lub zerowym zużyciu energii. W ten sposób unika się 
konfliktu interesów w kwestii wydajności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 665
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wykorzystania budynków pasywnych,
budynków o niskim lub zerowym zużyciu 
energii; lub

(a) wykorzystania budynków o zerowym 
zużyciu energii;

Or. en
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Uzasadnienie

Budynki pasywne oraz budynki o niskim zużyciu energii działają na zasadzie izolacji i nie 
muszą wykorzystywać odnawialnych źródeł energii. Nie powinno się ich zatem traktować jako 
wyjątku od obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 666
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) wyremontowanych budynków, 
których zapotrzebowanie na energię jest o 
30% niższe od standardu wydajności 
energetycznej stosowanego w odniesieniu 
do podobnych budynków w czasie 
remontu;

Or. en

Poprawka 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii. 

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Lokalne ograniczenia i tak istnieją, a ponieważ np. intensywność promieni słonecznych czy 
wiatru itp. jest różna, nie należy ich wymieniać jako wyjątku.
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Poprawka 668
Anni Podimata

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) lokalnych ograniczeń dostępności 
odnawialnych źródeł energii.

(b) udokumentowanego braku 
jakiegokolwiek rodzaju odnawialnych 
źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą wymagać wykorzystywania minimalnych poziomów energii ze 
źródeł odnawialnych zarówno w odniesieniu do nowych, jak i wyremontowanych budynków. 
Stwierdzenie dotyczące wyjątków opartych na lokalnych ograniczeniach w dostępności źródeł 
odnawialnych jest zbyt niejasne i przez to zagroziłoby ogólnemu obowiązkowi 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach.

Poprawka 670
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) dziedzictwa kulturowego i 
architektonicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Ostatecznym celem niniejszej dyrektywy i całego pakietu środków dotyczących klimatu i 
energii jest zmniejszenie zużycia energii z nieodnawialnych źródeł oraz emisji gazów 
cieplarnianych bez konieczności wprowadzania kontyngentów faworyzujących odnawialne 
źródła energii. Dodanie określenia „maksymalnego poziomu zużycia energii na metr 
kwadratowy” jest neutralne z technologicznego punktu widzenia i pozwala na znalezienie 
optymalnego połączenia wydajności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i 
rozwiązań dotyczących ogrzewania/chłodzenia. Powinno to dotyczyć również 
wyremontowanych budynków bez szkody dla ochrony dziedzictwa kulturowego i 
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architektonicznego.

Poprawka 671
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wykorzystywania w głównej mierze 
połączenia energii cieplnej i elektrycznej 
w sposób bezpośredni lub w postaci 
lokalnego systemu ogrzewania.

Or. en

Uzasadnienie

Wymuszanie remontu istniejących budynków mogłoby stanowić duże obciążenie finansowe 
dla właścicieli/najemców. Mogłoby to również prowadzić do nieoptymalnych inwestycji, tj. 
inwestycji w nieopłacalne technologie.

Poprawka 672
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) wykorzystywania energii 
produkowanej w co najmniej jednej 
elektrowni kogeneracyjnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Biomasa jest ograniczonym zasobem. Mając to na uwadze, państwa członkowskie muszą 
promować wykorzystywanie jej w zakładach o wysokiej wydajności. Elektrownie 
kogeneracyjne osiągają wysokie wskaźniki wydajności wynoszące od 75% do 90% w 
zależności od zastosowań. Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy utrudnia bardzo niska 
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wydajność zasilania. Państwa członkowskie muszą zatem zagwarantować, że systemy 
wsparcia nie zachęcają do wytwarzania jedynie energii elektrycznej, jeżeli oznaczałoby to 
straty rzadkiego zasobu.

Poprawka 673
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) uzyskiwania ciepła z lokalnej sieci 
ciepłowniczej, o ile ciepło to pochodzi w 
głównej mierze z wysokowydajnych 
elektrowni wytwarzających zarówno 
energię cieplną, jak i elektryczną. 

Or. de

Uzasadnienie

Zaopatrywanie budynków w ciepło z elektrowni wytwarzających zarówno energię cieplną, jak 
i elektryczną obniża emisje gazów cieplarnianych, oszczędza rezerwy energetyczne, zmniejsza 
zależność od importu, a przez to pomaga osiągać cele polityki UE w zakresie klimatu i 
energii. Budynki zaspokajające swoje potrzeby w zakresie ogrzewania ciepłem z elektrowni 
wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i elektryczną należy uwolnić od wymogu 
wykorzystywania energii regeneracyjnej. Wysokowydajne działanie elektrowni 
wytwarzających zarówno energię cieplną, jak i elektryczną zaoszczędza znaczną ilość energii 
pierwotnej i obniża emisje zanieczyszczających gazów cieplarnianych.

Poprawka 674
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Począwszy od 2010 r. państwa 
członkowskie promują projekty budynków 
publicznych i prywatnych o nadwyżkach 
energii. Państwa członkowskie 
gwarantują, że od 2015 r. nowe budynki 
prywatne i nowe budynki organów 
publicznych szczebla krajowego, 
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regionalnego i lokalnego spełniają 
standardy dotyczące nadwyżek energii w 
budownictwie mieszkaniowym. Do roku 
2014 państwa członkowskie przedstawiają 
system zawierający szczegóły dotyczące 
sposobów wykorzystania dachów 
budynków publicznych przez strony 
trzecie w celach związanych z energią ze 
źródeł odnawialnych.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za programy i projekty promujące energię ze źródeł 
odnawialnych w budynkach i powinny również przygotować grunt pod inwestycje stron 
trzecich w energię ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 675
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie będą aktywnie 
promować koncepcje budownictwa 
mieszkaniowego o dodatnim bilansie 
energetycznym dla budynków 
administracyjnych i prywatnych 
budynków mieszkalnych począwszy od 
2012 r., a także wprowadzą budownictwo 
o dodatnim bilansie energetycznym jako 
wymóg najpóźniej w 2020 r. Państwa 
członkowskie wymagają, aby ich własne 
budynki oraz budynki organów 
publicznych oraz zbliżonych do 
publicznych szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego były 
przekształcane w główny projekt na rzecz 
używania energii ze źródeł odnawialnych 
oraz będą stosować normy dotyczące 
dodatniego bilansu energetycznego 
począwszy od 2012 r.
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Dachy wszystkich budynków organów 
publicznych oraz prywatno-publicznych 
oddane zostaną do dyspozycji osób 
trzecich w celu realizacji inwestycji 
z zakresu instalacji do produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aktywne wspieranie przez państwa członkowskie koncepcji budownictwa mieszkaniowego o 
dodatnim bilansie energetycznym w odniesieniu do budynków administracyjnych i prywatnych 
budynków mieszkalnych ma zasadnicze znaczenie. Wymiana doświadczeń wynikająca z 
niedawnej debaty „Grenelle de l'environnement” zorganizowanej we Francji pokazuje, że 
zaproponowane przez sprawozdawcę ramy czasowe są bardzo ambitne, a cele z trudem uda 
się zrealizować. Dlatego należy wprowadzić bardziej realistyczne i możliwe do osiągnięcia 
ramy czasowe.

Poprawka 676
Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku budynków 
wyremontowanych o całkowitej 
powierzchni użytkowej poniżej 200 m2

państwa członkowskie przewidują zachęty 
finansowe lub ulgi podatkowe. Środki te 
mają charakter stabilny i długoterminowy.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że właściciele małych budynków będą w stanie spełniać wymogi 
dotyczące wydajności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie 
powinny oferować zachęty finansowe.
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Poprawka 677
Britta Thomsen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów, inżynierów i 
architektów, aby umożliwić im właściwe 
uwzględnienie wykorzystania energii 
odpadowej ze wszystkich źródeł w 
lokalnych systemach ogrzewania i 
chłodzenia (oraz blokowego ogrzewania i 
chłodzenia) podczas planowania, 
projektowania, budowy i remontu 
obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

Or. en

Poprawka 678
Vladimír Remek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

skreślony

W przypadku biomasy państwa 
członkowskie promują technologie 
przekształcania osiągające skuteczność 
przekształcania energii wynoszącą co 
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najmniej 85% w zastosowaniach 
mieszkalnych i komercyjnych oraz co 
najmniej 70% w zastosowaniach 
przemysłowych.
W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE.
W odniesieniu do energii słonecznej 
państwa członkowskie promują 
urządzenia i systemy osiągające 
skuteczność przekształcania energii 
wynoszącą co najmniej 35%.
Przy ocenie skuteczności przekształcania 
energii oraz stosunku mocy wejściowej do 
mocy wyjściowej systemów i urządzeń dla 
celów niniejszego ustępu państwa 
członkowskie stosują procedury 
wspólnotowe lub, przy ich braku, 
międzynarodowe, o ile takie istnieją.

Or. cs

Uzasadnienie

Ust. 4 i 5 nie pasują logicznie do struktury tekstu, ich brzmienie za bardzo przypomina 
zalecenie, a stosowanie ich mogłoby nawet zagrozić wdrożeniu dyrektywy w sprawie 
charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka 679
Lena Ek

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 

skreślony
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energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.
W przypadku biomasy państwa 
członkowskie promują technologie 
przekształcania osiągające skuteczność 
przekształcania energii wynoszącą co 
najmniej 85% w zastosowaniach 
mieszkalnych i komercyjnych oraz co 
najmniej 70% w zastosowaniach 
przemysłowych.
W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE. 
W odniesieniu do energii słonecznej 
państwa członkowskie promują 
urządzenia i systemy osiągające 
skuteczność przekształcania energii 
wynoszącą co najmniej 35%. 
Przy ocenie skuteczności przekształcania 
energii oraz stosunku mocy wejściowej do 
mocy wyjściowej systemów i urządzeń dla 
celów niniejszego ustępu państwa 
członkowskie stosują procedury 
wspólnotowe lub, przy ich braku, 
międzynarodowe, o ile takie istnieją.

Or. en

Uzasadnienie

Każdemu państwu członkowskiemu należy pozostawić decyzję w sprawie środków, jakie 
należy podjąć zgodnie z wiążącymi celami. Każde państwo członkowskie dysponuje różnymi 
możliwościami i warunkami, którymi może zająć się samo.
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Poprawka 680
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia umożliwiających 
optymalne połączenie odnawialnych 
źródeł energii i wysokowydajnych 
technologii, osiągając tym samym 
znaczące zmniejszenie zużycia energii. 
Państwa członkowskie stosują etykiety 
energetyczne, oznakowanie ekologiczne 
lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty 
lub normy krajowe lub europejskie jako 
zachętę do stosowania takich systemów lub
urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 681
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
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ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

umożliwiających optymalne połączenie 
odnawialnych źródeł energii i 
wysokowydajnych technologii, osiągając 
tym samym znaczące zmniejszenie zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

5. W ramach systemów wsparcia w 
zakresie wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych do ogrzewania i 
chłodzenia państwa członkowskie 
wprowadzają rozróżnienie na korzyść 
systemów i urządzeń ogrzewania i 
chłodzenia wykorzystujących odnawialne 
źródła energii, prowadzących do 
znaczącego zmniejszenia zużycia energii. 
Państwa członkowskie stosują etykiety 
energetyczne, oznakowanie ekologiczne 
lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty 
lub normy krajowe lub europejskie jako 
zachętę do stosowania takich systemów lub 
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urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Ogrzewanie i chłodzenie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych stanowi kluczowy 
sektor z punktu widzenia realizacji celów. Wsparcie może przybierać postać inną niż przepisy. 
Należy uwzględnić dostępność innych zasobów.

Poprawka 683
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii ze szczególnym podkreśleniem 
znaczenia ogrzewania i chłodzenia za 
pomocą słonecznej energii cieplnej. 
Państwa członkowskie stosują etykiety 
energetyczne, oznakowanie ekologiczne 
lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty 
lub normy krajowe lub europejskie jako 
zachętę do stosowania takich systemów lub 
urządzeń.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach dostępnych technologii ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii ze 
źródeł odnawialnych technologia związana ze słoneczną energią cieplną posiada 
zdecydowanie najwięcej zalet pod względem potencjału technicznego dostaw w budynkach, 
opłacalności, zmniejszenia szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, a także 
bardziej ogólnie pod względem wkładu w bezpieczeństwo dostaw energii, łagodzenie skutków 
zmian klimatycznych i tworzenie lokalnych miejsc pracy. Wprowadzenie tej technologii na 
rynek na wielką skalę wymaga jednak silnego wsparcia politycznego, szczególnie w sektorze 
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chłodzenia..

Poprawka 684
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii w porównaniu z istniejącymi 
systemami i urządzeniami grzewczymi i 
chłodniczymi w budynku. Państwa 
członkowskie stosują etykiety 
energetyczne, oznakowanie ekologiczne 
lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty 
lub normy krajowe lub europejskie jako 
zachętę do stosowania takich systemów lub 
urządzeń.

Or. de

Uzasadnienie

Systemy i urządzenia grzewcze i chłodnicze należy promować, jedynie jeżeli stosowanie ich 
przyczynia się w sposób znaczący do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Nie jest tak w 
przypadku budynku, który już ogrzewany jest w sposób wydajny i przyjazny dla środowiska, 
oparty na połączeniu energii cieplnej i elektrycznej. Nie wolno dopuścić do tego, aby 
zachęcanie do wprowadzenia na rynek ogrzewania energią ze źródeł odnawialnych wypierało 
inne przyjazne dla środowiska technologie warte wsparcia.
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Poprawka 685
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii. Państwa członkowskie stosują 
etykiety energetyczne, oznakowanie 
ekologiczne lub inne dostępne 
odpowiednie certyfikaty lub normy 
krajowe lub europejskie jako zachętę do 
stosowania takich systemów lub urządzeń.

5. W odniesieniu do przepisów i kodeksów 
budowlanych państwa członkowskie 
promują stosowanie systemów i urządzeń 
ogrzewania i chłodzenia wykorzystujących 
odnawialne źródła energii, prowadzących 
do znaczącego zmniejszenia zużycia 
energii pierwotnej. Państwa członkowskie 
stosują etykiety energetyczne, 
oznakowanie ekologiczne lub inne 
dostępne odpowiednie certyfikaty lub 
normy krajowe lub europejskie jako 
zachętę do stosowania takich systemów lub 
urządzeń.

Or. de

Uzasadnienie

Określenie zużycia energii pierwotnej jest istotne, ponieważ stanowi to jedyny sposób na 
uwzględnienie poprawy wydajności lub wzrostu skuteczności. Energię można zaoszczędzić 
jedynie poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

Poprawka 686
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biomasy państwa 
członkowskie promują technologie 
przekształcania osiągające skuteczność 
przekształcania energii wynoszącą co 
najmniej 85% w zastosowaniach 
mieszkalnych i komercyjnych oraz co 
najmniej 70% w zastosowaniach 

W przypadku biomasy państwa 
członkowskie promują technologie 
przekształcania osiągające skuteczność 
przekształcania energii wynoszącą co 
najmniej 85% w zastosowaniach 
mieszkalnych i komercyjnych oraz co 
najmniej 70% w zastosowaniach 
przemysłowych. Ponadto gwarantują one, 
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przemysłowych. że programy wsparcia nie zachęcają do 
wykorzystywania biomasy do wytwarzania 
jedynie energii elektrycznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Biomasa jest ograniczonym zasobem. Mając to na uwadze, państwa członkowskie muszą 
promować wykorzystywanie jej w zakładach o wysokiej wydajności. Elektrownie 
kogeneracyjne osiągają wysokie wskaźniki wydajności wynoszące od 75% do 90% w 
zależności od zastosowań. Wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy utrudnia bardzo niska 
wydajność zasilania. Państwa członkowskie muszą zatem zagwarantować, że systemy 
wsparcia nie zachęcają do wytwarzania jedynie energii elektrycznej, jeżeli oznaczałoby to 
straty rzadkiego zasobu.

Poprawka 687
Umberto Guidoni

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku biomasy państwa 
członkowskie promują technologie 
przekształcania osiągające skuteczność 
przekształcania energii wynoszącą co 
najmniej 85% w zastosowaniach 
mieszkalnych i komercyjnych oraz co 
najmniej 70% w zastosowaniach 
przemysłowych.

W przypadku biomasy państwa 
członkowskie powinny uwzględniać
technologie przekształcania osiągające 
skuteczność przekształcania energii 
wynoszącą co najmniej 85% w 
zastosowaniach mieszkalnych i 
komercyjnych oraz co najmniej 70% w 
zastosowaniach przemysłowych.

Or. it

Uzasadnienie

Wprowadzenie numeracji jest niezbędne w celu nadania artykułowi wyraźnej struktury 
prawnej oraz uniknięcia nieporozumień na temat prawnej hierarchii poszczególnych ustępów.
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Poprawka 688
Fiona Hall

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ pompy ciepła wykorzystują znaczne ilości energii elektrycznej, którą można 
wytwarzać na niskim poziomie wydajności z nieodnawialnych źródeł energii, nie można ich 
zaklasyfikować jako odnawialnego źródła energii.

Poprawka 689
Philippe Busquin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE.

W przypadku pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła
wytwarzające więcej energii odnawialnej 
niż wynosi wkład energii pierwotnej. 
Oblicza się to z wykorzystaniem 
współczynnika odnawialności (COR).
Obowiązek udowodnienia wartości 
współczynnika efektywności (COP) oraz 
COR spoczywa na niezależnej instytucji, 
która stosuje wspólną procedurę badania 
określoną przez Komisję.

Or. en
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Uzasadnienie

We wszystkich technologiach w zakresie energii ze źródeł odnawialnych dostępnych na rynku 
wykorzystuje się źródła inne niż odnawialne. Potrzebne jest zatem przeprowadzenie oceny 
najbardziej odpowiedniej techologii w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ze wzgledu 
na różnice w warunkach klimatycznych nie istnieje jedno idealne rozwiązanie. Pozostawienie 
pomp ciepła poza zakresem dyrektywy oznaczałoby ignorowanie klimatycznej różnorodności 
UE jako całości. 

Wszystkie pompy ciepła wytwarzające więcej energii odnawialnej niż wynosi wkład energii 
pierwotnej powinny zostać uznane za odnawialne. Można to obliczyć z wykorzystaniem 
współczynnika odnawialności.

    odnawialne źródła energii

COR =      - 1 > 0  

           inne źródła

Poprawka 690
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE.

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
osiągające wysoką wydajność, a 
mianowicie spełniające minimalne 
wymagania dotyczące oznakowania 
ekologicznego ustanowione w decyzji 
2007/742/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z koniecznością połączenia wysokowydajnych technologii z energią ze 
źródeł odnawialnych w odniesieniu do dowolnego typu pomp ciepła – geotermalnych albo 
aerotermalnych.
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Poprawka 691
Anne Laperrouze

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE.

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
osiągające wysoką wydajność, a 
mianowicie spełniające minimalne 
wymagania dotyczące oznakowania 
ekologicznego ustanowione w decyzji 
2007/742/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z koniecznością połączenia wysokowydajnych technologii z energią ze 
źródeł odnawialnych w odniesieniu do dowolnego typu pomp ciepła – geotermalnych albo 
aerotermalnych.

Poprawka 692
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują pompy ciepła 
spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE. 

W odniesieniu do pomp ciepła państwa 
członkowskie promują jedynie pompy 
ciepła spełniające minimalne wymagania 
dotyczące oznakowania ekologicznego 
ustanowione w decyzji 2007/742/WE oraz 
systemy pomp ciepła spełniające 
określone kryteria wydajności w postaci 
wskaźnika rocznej wydajności. W 
odniesieniu do wytwarzania ciepła musi 
być osiągnięty wskaźnik rocznej 
wydajności w wysokości co najmniej 3,5.

Or. de
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Uzasadnienie

Wskaźnik rocznej wydajności pokazuje, jaką część mocy w zakresie energii elektrycznej 
przekształcono w energię cieplną. Ten dodatkowy wymóg dotyczący wydajności jest zgodny z 
obowiązującym ustawodawstwem państw członkowskich i wynika z niego wyraźnie, że poza 
danymi dotyczącymi producentów w ocenie trzeba zawrzeć rzeczywiste dane dotyczące 
działania systemów pomp ciepła.

Poprawka 693
Norbert Glante

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wspierają 
tworzenie rafinerii produkujących 
biopaliwa, aby umożliwić 
wykorzystywanie nadwyżek ciepła w celu 
zwiększenia wydajności.

Or. de

Uzasadnienie

Wykorzystywanie nadwyżek ciepła uzyskanych w procesie produkcji biopaliw ma sens. 
Państwa członkowskie powinny zatem zagwarantować powstawanie takich zakładów 
produkcyjnych w pobliżu lokalnych sieci grzewczych, tak aby wykorzystywać w sposób 
bardziej wydajny nadwyżki energii do ogrzewania lub chłodzenia.

Poprawka 694
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Należy zagwarantować łatwy dostęp do 
finansowania publicznego i prywatnego 
projektów leżących w interesie Wspólnoty 
w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych.
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Aby usprawnić finansowanie działań na 
rzecz osiągnięcia celu w wysokości 20%, 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawią do dnia 31 grudnia 2009 r. 
analizę i plan mające przede wszystkim na 
celu:
- lepsze wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i programów ramowych 
dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych;
- lepsze i zwiększone wykorzystanie 
środków z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i innych instytucji sektora 
finansów publicznych; oraz
- lepszy dostęp do kapitału ryzyka przede 
wszystkim dzięki analizie wykonalności 
mechanizmu podziału ryzyka dla 
inwestycji na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych w Unii Europejskiej, 
podobnego do Globalnego Funduszu 
Efektywności Energetycznej oraz Energii 
Odnawialnej, która to inicjatywa 
ogranicza się do inwestycji związanych z 
wydajnością energetyczną w krajach 
trzecich.
Komisja analizuje w szczególności 
sposoby wykorzystania tych nowych 
możliwości finansowych do przyspieszenia 
„projektów dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych leżących w interesie 
Europy” poprzez: 
- przyspieszenie budowy osiedli i miast 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych w 100% lub 
w przeważającej mierze w ramach 
„inicjatywy porozumienia między 
burmistrzami”;
- przyspieszenie budowy wymaganej 
infrastruktury sieciowej potrzebnej do 
zagospodarowania potencjału energii 
wiatrowej i morskiej w strefach 
przybrzeżnych Morza Północnego i Morza 
Bałtyckiego;
- przyspieszenie korzystania z biomasy 
w lokalnych sieciach ogrzewania 
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i chłodzenia w północnych i wschodnich 
częściach UE w połączeniu z zakrojonym 
na szeroką skalę programem 
wprowadzania tej technologii 
w istniejących budynkach;
- przyspieszenie budowy połączeń 
z krajami śródziemnomorskimi w celu 
pełnego wykorzystania olbrzymiego 
potencjału państw basenu Morza 
Śródziemnego i innych państw 
sąsiadujących w zakresie energii 
elektrycznej wytwarzanej z wiatru i 
słonecznej energii cieplnej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest identyczna z poprawką 90 zaproponowaną przez Claude'a Turmesa poza 
kwestią objęcia finansowaniem programów ramowych.

Poprawka 695
Nikolaos Vakalis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Należy zagwarantować łatwy dostęp do 
finansowania publicznego i prywatnego 
projektów leżących w interesie Europy 
w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych.
Aby usprawnić finansowanie działań na 
rzecz osiągnięcia celu w wysokości 20%, 
Komisja i państwa członkowskie 
przedstawią do dnia 31 grudnia 2009 r. 
analizę i plan mające przede wszystkim na 
celu:
- lepsze wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i programów ramowych 
dotyczących energii ze źródeł 
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odnawialnych;
- lepsze i zwiększone wykorzystanie 
środków z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i innych instytucji sektora 
finansów publicznych; oraz
- lepszy dostęp do kapitału ryzyka przede 
wszystkim dzięki analizie wykonalności 
mechanizmu podziału ryzyka dla 
inwestycji na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych w Unii Europejskiej, 
podobnego do Globalnego Funduszu 
Efektywności Energetycznej oraz Energii 
Odnawialnej, która to inicjatywa 
ogranicza się do inwestycji związanych z 
wydajnością energetyczną w krajach 
trzecich.
Komisja analizuje w szczególności 
sposoby wykorzystania tych nowych 
możliwości finansowych do przyspieszenia 
„projektów dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych leżących w interesie 
Europy” poprzez:
- przyspieszenie budowy osiedli i miast 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych w 100 % lub 
w przeważającej mierze w ramach 
„inicjatywy porozumienia między 
burmistrzami”;
- przyspieszenie budowy wymaganej 
infrastruktury sieciowej potrzebnej do 
zagospodarowania potencjału energii 
wiatrowej i morskiej w strefach 
przybrzeżnych różnych obszarów Unii 
Europejskiej;
- przyspieszenie korzystania z biomasy 
w lokalnych sieciach ogrzewania 
i chłodzenia w północnych i wschodnich 
częściach UE w połączeniu z zakrojonym 
na szeroką skalę programem 
wprowadzania tej technologii 
w istniejących budynkach;
- przyspieszenie budowy połączeń 
międzysieciowych z krajami 
śródziemnomorskimi w celu pełnego 
wykorzystania olbrzymiego potencjału 
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państw basenu Morza Śródziemnego i 
innych państw sąsiadujących w zakresie 
energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru i 
słonecznej energii cieplnej.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz poprawki sprawozdawcy trzeba zauważyć, że w dyrektywie w sprawie odnawialnych 
źródeł energii należy zawrzeć wyraźne odniesienie do programów ramowych w celu 
wspierania badań i rozwoju w dziedzinie biopaliw drugiej generacji. Ponadto wiele obszarów 
morskich UE dysponuje znacznym potencjałem energii wiatrowej i morskiej w strefach 
przybrzeżnych, nie tylko Morza Północnego i Morza Bałtyckiego, i nie należy ich 
dyskryminować.

Poprawka 696
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Komisja i państwa członkowskie 
przedstawią do dnia 31 grudnia 2009 r. 
analizę i plan mające na celu 
skoordynowane kierowanie funduszy 
wspólnotowych i krajowych, jak również 
innych form wsparcia, do ośrodków 
badawczych zajmujących się technologią 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 
i wydajności energetycznej – w 
szczególności do ośrodków 
współpracujących z uniwersytetami i 
przedsiębiorstwami (głównie małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami) w dziedzinie 
stosowanych i innowacyjnych badań 
przełomowych; szczególną uwagę w 
badaniach technologicznych poświęca się 
zdecentralizowanej produkcji oraz 
produkcji na szczeblu wspólnotowym; 
celem takich badań jest zminimalizowanie 
występowania konfliktów zastosowań, jak 
na przykład w przypadku paliwa i 
żywności; celem tego typu ośrodków jest 
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również upowszechnianie wśród opinii 
publicznej problematyki energii 
odnawialnej, a w szczególności środków 
na rzecz oszczędności energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ośrodki badawcze mają kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiej technologii w 
zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz działań na rzecz ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych. Dlatego Komisja i państwa członkowskie powinny je w pełni wspierać w 
skoordynowany sposób.

Poprawka 697
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5c. Państwa członkowskie podejmują 
środki finansowe i inne środki wsparcia w 
celu zagwarantowania, że możliwie jak 
najwięcej gospodarstw rolnych jest 
producentami netto energii poprzez 
wykorzystywanie źródeł energii takich jak 
beztlenowe zbiorniki fermentacyjne, 
systemy fotowoltaiczne, paliwo ze zrębków 
drzewnych oraz biopaliwa drugiej 
generacji; właściwy organ zagwarantuje 
ponadto niedyskryminujący dostęp takiej 
energii do sieci energii elektrycznej i 
gazu; należy jednak zminimalizować 
występowanie konfliktów zastosowań, 
takich jak pomiędzy przeznaczeniem 
drewna na paliwo a przeznaczeniem go do 
celów budowlanych, i wytwarzać energię z 
niespożywczych substancji organicznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wiejskie gospodarstwa rolne stanowią potencjalnie bogate odnawialne źródło trwałej energii 
i władze powinny je w pełni wspierać.

Poprawka 698
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. Państwa czlonkowskie dokonują 
przeglądu swojej polityki dotyczącej 
przetargów publicznych w celu wspierania 
wykorzystywania technologii w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych i 
wydajności energetycznej; organy 
publiczne wspierają wykorzystywanie 
paliwa z organicznych substancji 
niespożywczych w swojej flocie transportu 
drogowego oraz podejmują inne środki 
zgodne z nową dyrektywą w sprawie 
wspierania czystych i energooszczędnych 
pojazdów drogowych.

Or. en

Uzasadnienie

Organy publiczne zajmują ważną pozycję, która umożliwia im wpływanie na zachowania 
dotyczące emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 699
Alyn Smith

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e. Oceniając wpływ rozwoju wydarzeń w 
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dziedzinie energii odnawialnej, który ma 
miejsce na obszarach określonych zgodnie 
z prawodawstwem UE w zakresie 
środowiska, zwłaszcza z dyrektywą 
siedliskową (dyrektywa 92/43/EWG), 
państwa członkowskie uwzględnią 
pozytywny wpływ tych wydarzeń na 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych 
w Unii Europejskiej oraz ich wkład w 
osiąganie celów ustanowionych w 
niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Po zbadaniu wpływu systemów energii ze źródeł odnawialnych na środowisko należy 
poważnie przemyśleć kwestię walki ze zmianami klimatycznymi.
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