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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych jest wnioskiem dotyczącym ważnego aktu prawnego. 

Dyrektywa winna gwarantować jak najszersze stosowanie elastycznych mechanizmów 
rynkowych w celu osiągnięcia ambitnych celów dotyczących udziału odnawialnych źródeł 
energii (RES) w całkowitym zużyciu energii. 

Czynniki mające wpływ na sektor energetyki – m.in. popyt, podaż, niedobór zasobów 
naturalnych oraz racjonalne i wydajne zarządzanie nimi, skutki dla ochrony środowiska i stres 
klimatyczny – rodzą potrzebę znalezienia alternatywnych sposobów wytwarzania energii 
i włączenia ich w systemy zasilania. Technologie odnawialne przynoszą korzyści przy 
rozwiązywaniu problemu lokalnego niedoboru paliw kopalnych, przyczyniając się w dłuższej 
perspektywie do stałego rozwoju gospodarczego. Działania idące w kierunku ujednolicenia 
i dostosowania polityki energetycznej na szczeblu UE okazują się złożone i wymagają 
powstania pewnej masy krytycznej w postaci dostatecznego poziomu wsparcia i inwestycji. 
Zainteresowane podmioty występują o jasną, konsekwentną i ujednoliconą wspólną politykę 
ukierunkowaną na usuwanie braków wynikających z niektórych krajowych norm i przepisów 
prawnych oraz stosowanych praktyk.

Motorem rozwoju rynku energii odnawialnych jest stworzenie specjalnych finansowych 
instrumentów wspierających. Koncepcja europejskiego rynku gwarancji pochodzenia zawiera 
mechanizm wsparcia mający stanowić uzupełnienie krajowych systemów wsparcia przy 
jednoczesnym utrzymaniu zobowiązań podjętych w ramach wsparcia krajowego, 
skoncentrowaniu się władz krajowych na specjalnych lokalnych zastosowaniach RES, 
rozwijaniu RES wraz z minimalizowaniem skutków dla budżetu krajowego oraz – na 
szczeblu europejskim – rozwijaniu RES jak najmniejszym kosztem dzięki efektywnej 
eksploatacji rynków. 

Proponowana dyrektywa winna zapewnić prawidłowe funkcjonowanie powyższego 
mechanizmu wsparcia.
Dokonano zatem zmiany we wniosku w celu umożliwienia powstania pewnych koniecznych 
warunków utworzenia dobrze działającego rynku gwarancji pochodzenia, których przegląd 
należy przeprowadzić w stosownym momencie w przyszłości. 

Systemem gwarancji pochodzenia można by objąć wszystkie źródła odnawialne. Rozmaite 
rodzaje gwarancji pochodzenia – dotyczące energii elektrycznej otrzymywanej 
z odnawialnych źródeł energii (RES-E), otrzymywania ciepła i chłodzenia z odnawialnych 
źródeł energii (RES-H) oraz odnawialnych źródeł energii wykorzystywanej w transporcie 
(RES-T) – powinny być wymienne i podlegać obrotowi na rynku. Gwarancje pochodzenia 
winny w miarę możliwości stanowić instrument miary udziału RES poszczególnych państw 
członkowskich, całkowitej wartości docelowej między sektorami (energia elektryczna, 
ogrzewanie i chłodzenie, transport) oraz ewentualnego podziału zobowiązań między tymi 
sektorami – na przykład w ramach wywiązywania się ze swych zobowiązań sektor transportu 
mógłby sfinansować rozwój RES-E poprzez zakup gwarancji pochodzenia od sektora energii 
elektrycznej.
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Ambitny europejski cel w zakresie RES można również osiągnąć, jeżeli dyrektywa właściwie 
uwzględni najważniejsze przeszkody w rozwoju źródeł odnawialnych i ich włączenie 
w systemy zasilania przy należytym wzięciu pod uwagę fizycznej zdolności sieci.
Bezpieczeństwo dostaw, jako ważny element całego łańcucha energetycznego, oraz złożone 
wzajemne oddziaływania wewnątrz systemu przesyłowego winny przyświecać skierowaniu 
wysiłków na utrzymanie poziomu podawania energii z odnawialnych źródeł przy pomocy 
wyspecjalizowanych mechanizmów alokacji dla konwencjonalnych metod wytwarzania 
energii. 

Należy wziąć pod uwagę założenie, zgodnie z którym wytwarzanie energii z RES-E jest 
droższe niż z innych źródeł, dzięki czemu dodatkowe koszty bezpośrednie wytwarzania 
energii elektrycznej można będzie oddzielić od dodatkowych kosztów pośrednich związanych 
z budową niezbędnej infrastruktury sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Na szczeblu krajowym rozwój RES-E wymaga dodatkowych inwestycji lokalnych 
w przyłączenia do sieci oraz w rozbudowę i wzmacnianie sieci. 

Należy zająć się kwestią przydługiego horyzontu czasowego przewidzianego na planowanie, 
licencjonowanie i budowę nowej infrastruktury energetycznej, w miarę możliwości 
rozważając jego uproszczenie i skrócenie. Na szczeblu europejskim należy wspierać 
inwestycje w niezbędną infrastrukturę transgranicznych sieci transportowych. 

Aby uruchomić potencjał RES-E na obszarach niepokrywających się z obszarami konsumpcji, 
potrzebna jest nowa infrastruktura sieciowa w celu przeniesienia dużych przepływów energii 
z miejsc produkcji RES-E do miejsc konsumpcji.

Ponadto, jak wspomniano powyżej, rozwój RES pociąga za sobą zarówno koszty 
bezpośrednie, jak i koszty pośrednie (np. wzmocnienie sieci energetycznej). Dobrze 
działający europejski rynek gwarancji pochodzenia przyczynia się w znacznym stopniu do 
zminimalizowania dodatkowych kosztów bezpośrednich. Natomiast dodatkowe koszty 
pośrednie wymagają specjalnych przepisów dotyczących bodźców, które trudno uwzględnić 
w ramach rynku gwarancji pochodzenia. 
Zgodnie z zasadą solidarności należy rozważyć korzystanie w większym stopniu z funduszu 
spójności i europejskiego funduszu rozwoju regionalnego lub utworzenie funduszu EU RES.

Alternatywne źródła energii nie stanowią panaceum i same w sobie nie wystarczą do 
rozwiązania równania podaży i popytu. Rozwój ich przyczyni się jednak do trwałości 
i jakości życia. Konsekwentna polityka energetyczna przyniesie zyski w dłuższej 
perspektywie, a jej podstawę stanowi synergia różnych kierunków polityki. 

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 30 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zasady przejrzystości, obiektywności i niedyskryminacji oraz logika ekonomiczna mają 
podstawowe znaczenie dla efektywnego funkcjonowania europejskiego rynku elektryczności. 
Przyłączenie do sieci („ostatnia mila”) przynosi wyłączną korzyść odpowiednim producentom 
i nie dotyczy innych klientów sieci. Ponadto koszty przyłączenia nowych producentów zależą 
w głównym stopniu od umiejscowienia elektrowni, o którym decyduje producent. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Przesył i dystrybucja energii odnawialnej są ograniczone fizyczną zdolnością sieci. Dlatego 
też w pewnych okolicznościach poziom takiego wytwarzania musi zostać obniżony w celu 
dostosowania do fizycznych ograniczeń sieci. Ograniczenia te wynikają z praw Kirchhoffa. 
Koszty obniżenia poziomu wytwarzania w odniesieniu do produkcji energii odnawialnej 
powinni ponosić sami producenci. Taka sama zasada dotyczy elektrowni konwencjonalnych. 
Wszelka rekompensata byłaby nieuzasadniona.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Wzajemne połączenia między 
sieciami poszczególnych krajów ułatwiają 
włączanie energii elektrycznej 
pochodzącej z odnawialnych źródeł. 
Oprócz łagodzenia zmienności, połączenia 
międzysieciowe mogą prowadzić do 
zmniejszenia kosztów bilansowania, dzięki 
obniżeniu cen wspierać prawdziwą 
konkurencję, oraz prowadzić do rozwoju 
sieci. Wspólne korzystanie ze zdolności 
przesyłowej i jej optymalne wykorzystanie 
mogą pomóc uniknąć konieczności 
budowania nowych obiektów.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Koncepcja ta jest błędna. Zmienność powinna być kontrolowana w obrębie bloku sterowania, 
gdyż struktura bloków stanowi część połączonego systemu zasilania. Zbilansowana energia 
powinna być dostarczana przede wszystkim na poziomie lokalnym. Jeżeli jest przesyłana na 
duże odległości, trzeba zastrzec margines zdolności, gdyż nie da się przewidzieć awaryjnej 
potrzeby zbilansowania. Rozwój sieci zależy m.in. od bodźców inwestycyjnych. Ze względu na 
obowiązek przesyłu energii odnawialnej przez operatorów, muszą oni wzmocnić sieć z 
uwzględnieniem maksymalnego poziomu tego podawania. Tego rodzaju rozwój należy 
prawidłowo ocenić. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej umożliwiającej 
uwzględnienie dalszego rozwoju 
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, łącznie z połączeniami 
międzysieciowymi między państwami 
członkowskimi.

1. Państwa członkowskie podejmują środki 
niezbędne do stworzenia infrastruktury 
sieci energetycznej oraz stwarzają zachęty 
do jej tworzenia w celu umożliwienia
dalszego rozwoju wytwarzania energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
łącznie z połączeniami międzysieciowymi 
między państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem i zadaniem operatorów sieci jest czuwanie nad jak najbardziej wydajnym 
rozmieszczeniem punktów sieci w celu zabezpieczenia dostaw krajowych. Operatorzy czerpią 
korzyści w oparciu o wydajność zgodnie z oceną krajowego organu regulacyjnego. 
Dodatkowe połączenia międzysieciowe zwiększą wymianę handlową. Korzyści te jednak 
powinny zostać potwierdzone przez organ regulacyjny.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 
źródeł energii. Zapewniają również 
priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji na ich terytorium są 
zobowiązani do przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej wytwarzanej z 
odnawialnych źródeł energii. Zapewniają 
również priorytetowy dostęp do systemu 
sieciowego dla energii elektrycznej 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. O ile 
pozwala na to bezpieczeństwo krajowego 
systemu elektroenergetycznego, przy 
wyborze instalacji wytwarzających energię 
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elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii lub instalacjom stosującym 
kogenerację (CHP). Państwa 
członkowskie mogą wdrażać zasady 
dotyczące ograniczania podawania z 
instalacji wytwarzających energię 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii lub z instalacji wykorzystujących 
kogenerację (CHP) w krytycznych 
sytuacjach, np. w przypadku przeciążenia.

Or. en

Uzasadnienie

Energia odnawialna i kogeneracja powinny być traktowane w ten sam sposób. Aby ułatwić 
podawanie z tych źródeł, operatorzy sieci powinni przyznać im pierwszeństwo dostępu. 
Jednak ze względu na bezpieczeństwo dostaw nie może ono być zagwarantowane w każdych 
okolicznościach. Powinny istnieć jasne zasady ograniczania podawania z tych źródeł, aby 
uniknąć krytycznych sytuacji w sieci, a nawet przeciążeń, oraz wyrównać warunki konkurencji 
między producentami.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci.

3. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji stworzenia i 
opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak przyłączenia do sieci czy wzmocnienia 
sieci, koniecznych w celu włączenia 
nowych producentów dostarczających 
energię elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci. Koszty 
przyłączenia do sieci („ostatnia mila”) 
musi ponosić producent.

Or. en
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Uzasadnienie

Operatorzy sieci muszą wskazać najodpowiedniejszy punkt przyłączenia w oparciu o kryteria 
techniczne. Z „ostatniej mili” korzyści czerpie wyłącznie producent. Zatem – zgodnie z 
zasadami dotyczącymi elektrowni konwencjonalnych – to samo odnosi się do energii 
odnawialnej i do kogeneracji. Jeżeli producent z jakiegokolwiek powodu zaprzestanie 
wytwarzania, „ostatnia mila” stanie się straconym dobrem. Dlatego też musi być ona 
uwzględniona w biznesplanie producenta, a jej kosztów nie może ponosić żadna inna strona.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji pokrycia w całości 
lub w części kosztów, o których mowa w 
ust. 3. Państwa członkowskie dokonują 
przeglądu i podejmują niezbędne środki w 
celu usprawnienia ram i przepisów 
dotyczących ponoszenia i podziału 
kosztów, o których mowa w ust. 3, 
najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. i co 
dwa lata po tej dacie w celu zapewnienia 
integracji nowych producentów zgodnie z 
brzmieniem tego ustępu.

4. W stosownych przypadkach państwa 
członkowskie mogą wymagać od 
operatorów systemów przesyłowych i 
systemów dystrybucji pokrycia w całości 
lub w części kosztów koniecznych w celu 
wzmocnienia sieci, o których mowa w ust. 
3. Koszty te mogą zostać włączone do taryf 
operatorów sieci i nie stanowią części 
regulacji motywacyjnych. Państwa 
członkowskie dokonują przeglądu i 
podejmują niezbędne środki w celu 
usprawnienia ram i przepisów dotyczących 
ponoszenia i podziału kosztów, o których 
mowa w ust. 3, najpóźniej do dnia 30 
czerwca 2011 r. i co dwa lata po tej dacie 
w celu zapewnienia integracji nowych 
producentów zgodnie z brzmieniem tego 
ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli polityczna wola subsydiowania niektórych źródeł skutkuje dodatkowym 
zapotrzebowaniem na inwestycje ze strony operatora sieci, koszty te należy uważać za uznane 
niezależnie od obowiązującego systemu regulacji motywacyjnych. Ze względu na to, że plan 
realizacji operatora sieci musi być wydajny, organ regulacyjny powinien przeprowadzić 
kontrolę ex ante.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Podział kosztów, o którym mowa w ust. 
3, egzekwuje się za pomocą mechanizmu 
opartego o obiektywne, przejrzyste i 
niedyskryminujące kryteria, uwzględniając 
korzyści, jakie odnoszą z przyłączenia 
pierwsi i kolejno przyłączani producenci, 
jak również operatorzy systemów 
przesyłowych i systemów dystrybucji. 

6. Podział kosztów, o których mowa w ust. 
3 i 4, egzekwuje się za pomocą 
mechanizmu opartego o obiektywne, 
przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, 
uwzględniając korzyści, jakie odnoszą z 
przyłączenia pierwsi i kolejno przyłączani 
producenci, jak również operatorzy 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji. 

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Odnawialne źródła energii znajdują 
się zazwyczaj na oddalonych obszarach o 
ograniczonym obciążeniu i w związku z 
tym tylko w niewielkim stopniu 
przyczyniają się do bezpieczeństwa 
dostaw. Z tego względu państwa 
członkowskie zapewniają utrzymanie 
bezpieczeństwa dostaw systemów o 
wysokim poziomie podawania energii z 
odnawialnych źródeł za pomocą 
wyspecjalizowanych mechanizmów 
alokacji dla konwencjonalnych metod 
wytwarzania energii.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na wydajność z fizycznego punktu widzenia zaleca się umieszczanie elektrowni 
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możliwie jak najbliżej odbiorców (obciążenie). W przeciwnym razie straty znacznie wzrosną, 
a kontrola napięcia będzie utrudniona. Istnieją trzy podstawowe źródła energii nienadające 
się do transportu: węgiel brunatny, woda i wiatr. Należy zatem uzgodnić plan rozmieszczenia 
i postanowić, gdzie umieścić konwencjonalne elektrownie, utrzymać bezpieczną obsługę 
systemu oraz zminimalizować dodatkową infrastrukturę sieci.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14a
Ustanowienie funduszu EU RES

Zgodnie z zasadą solidarności ustanawia 
się fundusz EU RES. Fundusz EU RES 
wykorzystuje się do następujących celów:
(a) finansowanie środków zachęcających 
do stosowania odnawialnych źródeł 
energii, takich jak finansowanie 
specyficznych kosztów pośrednich 
związanych z rozwojem produkcji 
elektryczności z odnawialnych źródeł 
energii (RES-E)(np. wzmocnienie sieci) 
oraz
(b) finansowanie infrastruktury 
transgranicznej umożliwiającej tranzyt 
dużych przepływów energii z jednego 
państwa członkowskiego do drugiego.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój odnawialnych źródeł energii pociąga za sobą zarówno koszty pośrednie, jak i 
bezpośrednie, w związku z czym wymagają one specjalnych programów zachęt, których 
potrzebę trudno zaspokoić jedynie w ramach rynku gwarancji pochodzenia.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają w 
życie, najpóźniej do dnia 31 marca 2010 
r., przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne, niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie
przekazują one Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie do dnia     1 przepisy ustawowe, 
wykonawcze i administracyjne, niezbędne 
do wykonania niniejszej dyrektywy.
Bułgaria i Rumunia spełnią wymogi 
niniejszej dyrektywy do dnia ..2. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą
Komisji treść tych przepisów oraz tabelę 
zbieżności między tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.
1 Rok od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
2 Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy harmonogram uwzględnia obawy państw członkowskich co do rozsądnego okresu 
transpozycji. W przypadku najnowszych państw członkowskich, Bułgarii i Rumunii, okres ten 
jest dłuższy ze względu na odleglejszy termin transpozycji. 
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