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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0019),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust. 1 i art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi 
wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0046/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, 
Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Odniesienie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł 175 ust. 1 to jedyna właściwa podstawa prawna. Podwójna podstawa prawna jest 
zarezerwowana dla skrajnych przypadków, w sytuacji gdy istnieje kilka jednakowo ważnych 
celów; jednak tutaj głównym celem jest ochrona środowiska – aktualnie obowiązująca 
dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych i biopaliw także została przyjęta na 
mocy art. 175 ust. 1. Poza tym głównym celem przepisów dotyczących biopaliw nie jest 
ułatwianie handlu – ponieważ przewidziane standardy są dalekie od harmonizacji – ale 
zdefiniowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W „Mapie drogowej na rzecz energii 
odnawialnej” wykazano, że cel 
przewidujący przynajmniej 20%-owy 
udział energii ze źródeł odnawialnych 
w całkowitym zużyciu energii jest celem 
osiągalnym oraz że ramy zawierające cele 
obowiązkowe powinny zapewnić 
przedsiębiorstwom długotrwałą pewność 
potrzebną do tego, aby dążyć do 
gospodarki opartej na energiach 
odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przygotowana przez Komisję „Mapa drogowa na rzecz energii odnawialnej” została 
oceniona przez Radę i państwa członkowskie. Komisja musi mieć to na względzie 
sporządzając tego rodzaju punkt preambuły. Powyższa poprawka wyjaśnia tę kwestię.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisję, Radę i Parlament Europejski 
właściwe jest wyznaczenie 
obowiązkowych celów, w tym 
minimalnych celów okresowych, zgodnie 
z którymi w Unii Europejskiej w 2020 r. ze 
źródeł odnawialnych pochodzić będzie 
20% ostatecznego zużycia energii.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski popiera przynajmniej 25% udział energii w porównaniu z ostatecznym 
zużyciem energii w 2020 r. Najnowsze dowody naukowe i polityczne pokazują, że narzucenie 
wiążącego celu 10% dotyczącego paliw w sektorze transportu pochodzących z biomasy nie 
może być osiągnięte w sposób zrównoważony. Z tego celu należy więc zrezygnować. 
Bezpieczna dla środowiska biomasa będzie bardziej efektywnie wykorzystana dla innych 
celów energetycznych, takich jak produkcja energii elektrycznej połączona z produkcją ciepła 
(chłodzenia).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W odniesieniu do 10%-owego celu 
dla energii odnawialnej w transporcie 
właściwe jest natomiast ustalenie takiego 
samego udziału dla wszystkich państw 
członkowskich w celu zapewnienia 
spójności specyfikacji paliw 
transportowych i ich dostępności.
Ponieważ handel paliwami 
transportowymi nie przysparza trudności, 
państwa członkowskie nieposiadające 
w wystarczającym zakresie odpowiednich 
zasobów, będą mogły łatwo uzyskać 
odnawialne paliwa w inny sposób. Mimo 
iż osiągnięcie przez Wspólnotę celu 
w zakresie biopaliw wyłącznie w oparciu 
o produkcję wewnątrzwspólnotową byłoby 
technicznie możliwe, prawdopodobne 
i pożądane jest, aby cel ten został de facto 
osiągnięty przez połączenie produkcji 

(10) Jest prawdopodobne, że cele 
w zakresie energii odnawialnej zostaną de 
facto osiągnięte przez połączenie produkcji 
wewnątrzwspólnotowej i przywozów. 
W tym kontekście Komisja powinna 
monitorować zaopatrzenie wspólnotowego 
rynku energii odnawialnych, w tym 
biomasy używanej do celów wytworzenia 
energii, przy uwzględnieniu przebiegu 
wielostronnych i dwustronnych negocjacji 
handlowych oraz aspektów 
środowiskowych, społecznych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.
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wewnątrzwspólnotowej i przywozów. 
W tym celu Komisja powinna 
monitorować zaopatrzenie wspólnotowego 
rynku biopaliw i w razie konieczności 
proponować odpowiednie środki celem 
zapewnienia równowagi między produkcją 
wewnątrzwspólnotową i przywozami, przy 
uwzględnieniu przebiegu wielostronnych 
i dwustronnych negocjacji handlowych 
oraz aspektów środowiskowych, względów 
kosztowych, względów bezpieczeństwa 
energetycznego i innych.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja musi monitorować przywóz i wywóz całej podaży energii niezależnie od tego, czy jest 
produkowana (i użytkowana) w kraju lub przywożona z lub wywożoną do krajów trzecich. 
Należy w szczególności kontrolować biomasę używaną do celów wytworzenia energii. 
Najnowsze dowody naukowe i polityczne pokazują, że narzucenie wiążącego celu 10% 
dotyczącego paliw w sektorze transportu pochodzących z biomasy nie może być osiągnięte 
w sposób zrównoważony. Z tego celu należy więc zrezygnować.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Aby umożliwić osiągnięcie celu 
przewidującego 10%-owy udział biopaliw, 
konieczne jest zapewnienie wprowadzenia 
do obrotu mieszanek oleju napędowego 
o wyższej zawartości biodiesla niż jest to 
przewidziane w normie EN590/2004.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uwzględnione w dyrektywie odnoszącej się do jakości paliw.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Punkt 57 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie oraz 10%-owego 
udziału biopaliw w użyciu benzyny i oleju 
napędowego w transporcie w każdym 
państwie członkowskim do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie 
i w związku z tym mogą, z uwagi na 
rozmiar i efekty działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie 
z zasadą pomocniczości, jak określono 
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, jak określono we 
wzmiankowanym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne dla osiągnięcia powyższych 
celów.

(57) Ponieważ ogólne cele przewidujące 
osiągnięcie 20%-owego udziału energii 
odnawialnych w całkowitym zużyciu 
energii we Wspólnocie do 2020 r. nie 
mogą zostać w stopniu wystarczającym 
osiągnięte przez państwa członkowskie 
i w związku z tym mogą, z uwagi na 
rozmiar i efekty działania, zostać lepiej 
osiągnięte na poziomie wspólnotowym, 
Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie 
z zasadą pomocniczości, jak określono 
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, jak określono we 
wzmiankowanym artykule, niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne dla osiągnięcia powyższych 
celów.

Or. en

Uzasadnienie

Cel w postaci 10%-owego udziału biopaliw do 2020 r. w dyrektywie dotyczącej odnawialnych 
źródeł energii został zaproponowany przez Radę Europejską w marcu 2007 r. Szefowie 
państw i rządów przedstawili jednak określone warunki wstępne, które należy spełnić tzn. a) 
produkcja musi być zrównoważona i b) biopaliwa drugiej generacji muszą być dostępne 
w sprzedaży. Od marca 2007 jest coraz więcej dowodów, że cele te nie zostaną osiągnięte. 
Należy zatem zrezygnować z 10%-owego celu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 



PE405.949v01-00 10/95 PR\722155PL.doc

PL

ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych. Określa ona obowiązkowe 
cele w odniesieniu do całkowitego udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii i w odniesieniu do udziału energii
ze źródeł odnawialnych w transporcie. 
Ustanawia ona zasady związane 
z gwarancjami pochodzenia, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami do 
sieci energetycznej w związku z energią 
pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
Określa ona kryteria zrównoważonego 
rozwoju środowiska dla biopaliw i innych 
biopłynów.

ramy dla promowania energii ze źródeł 
odnawialnych i ich włączania 
w wewnętrzny rynek energii UE w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, 
ochrony środowiska naturalnego, 
konkurencyjności oraz wiodącej roli UE 
w branży. Określa ona obowiązkowe cele 
unijne i krajowe w odniesieniu do 
całkowitego udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii w celu 
zapewnienia, że w 2020 r. przynajmniej 
20% ostatecznego zużycia energii w UE 
będzie objęte odnawialnymi źródłami 
energii. Ustanawia ona zasady związane 
z ochroną krajowych systemów wsparcia 
oraz szczegółowymi krajowymi planami 
działania w zakresie energii 
odnawialnych, procedurami 
administracyjnymi i przyłączeniami 
infrastruktury do sieci energetycznej 
w związku z energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych, a oprócz tego tworzy 
elastyczne mechanizmy między państwami 
członkowskimi umożliwiające osiąganie 
celów. Określa ona kryteria 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
i rozwoju społecznego dla energii 
wytworzonej z biomasy.

Or. en

Uzasadnienie

Główne cechy przedmiotowej dyrektywy należy uwypuklić w zakresie przedmiotowej 
dyrektywy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne, niekopalne źródła 
energii: energię wiatru, energię 

(a) „energia ze źródeł odnawialnych” 
oznacza odnawialne źródła energii: energię 
wiatru, energię promieniowania 
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promieniowania słonecznego, energię 
geotermalną, energię fal, prądów i pływów 
morskich, hydroenergię, energię 
pozyskiwaną z biomasy, gazu 
pochodzącego z wysypisk śmieci, 
oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

słonecznego, energię geotermalną, energię 
fal, prądów i pływów morskich, 
hydroenergię, energię pozyskiwaną 
z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk 
śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł 
biologicznych (biogaz);

Or. en

Uzasadnienie

Aby utrzymać spójność z nowymi definicjami Eurostat i definicjami międzynarodowymi, 
przedmiotowa dyrektywa obejmuje wyłącznie źródła energii będące źródłami odnawialnymi. 
Paliwa kopalne i inne kategorie paliw nieobjęte tymi definicjami są zatem wyłączone 
z zakresu tej dyrektywy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), 
leśnictwa i związanych działów przemysłu, 
a także ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

(b) „biomasa” oznacza ulegającą 
biodegradacji część produktów, odpadów 
lub pozostałości z rolnictwa (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi) 
i akwakultury, leśnictwa i związanych 
działów przemysłu, a także oddzieloną, 
zebraną i ulegającą biodegradacji część 
odpadów przemysłowych i miejskich;

Or. en

Uzasadnienie

Dotychczasowa definicja wyklucza biomasę pochodzącą z produktów akwakultury, takich jak 
algi. Ponadto odpady ulegające biodegradacji dużo łatwiej poddają się recyklingowi czy 
kompostowaniu, a przetworzone gazy mogą oczywiście być użyte do wytwarzania energii. 
Ponadto, ponieważ ulegająca biodegradacji część odpadów miejskich i przemysłowych daje 
zazwyczaj niskie wyniki w zakresie produkcji energii netto, przedmiotowa dyrektywa powinna 
zatem promować oddzielenie tego rodzaju odpadów.



PE405.949v01-00 12/95 PR\722155PL.doc

PL

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) „energia geotermalna” oznacza 
energię składowaną w postaci ciepła pod 
powierzchnią ziemi;

Or. en

Uzasadnienie

W prawie UE brak jest zharmonizowanej definicji energii geotermalnej: istnieją tylko 
różnorodne definicje krajowe. To powoduje zamieszanie. Dlatego też przedmiotowa 
dyrektywa powinna zawierać definicję energii geotermalnej. Proponowana definicja jest 
powszechnie używana w sektorze geotermalnym, stanowiąc część standardów krajowych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) „biopłyny” oznaczają płynne paliwa dla 
celów energetycznych, produkowane 
z biomasy;

(e) „biomasa używana do celów 
wytworzenia energii” oznacza stałe, 
gazowe lub płynne paliwa dla celów 
energetycznych, produkowane z biomasy;

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa obejmuje całą energię produkowaną z biomasy, nie tylko 
wykorzystywaną jako paliwo w sektorze transportu lub wykorzystywaną jako paliwo płynne 
do generowania ciepła i energii elektrycznej. Ważne jest zatem zdefiniowane tego 
nadrzędnego terminu.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „biopaliwa” oznaczają płynne lub 
gazowe paliwa dla transportu, 
produkowane z biomasy;

(f) „paliwa transportowe wyprodukowane 
z biomasy” oznaczają płynne lub gazowe 
paliwa dla transportu, produkowane 
z biomasy;

Or. en

Uzasadnienie

Biomasa używana do celów wytworzenia energii może mieć wiele zastosowań, np. do 
generowania ciepła i elektryczności oraz paliw transportowych. Ten termin wyraźnie 
definiuje to rozróżnienie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fa) „obszar o dużej wartości ochronnej” 
oznacza:
(i) obszary zawierające skupiska ważne 
pod względem bioróżnorodności dla 
świata, regionu lub kraju (np. endemizm, 
gatunki zagrożone, schronienia);
(ii) ważne dla świata, regionu lub kraju 
duże obszary krajobrazowe, na których 
zdolne do samodzielnego przetrwania 
populacje większości lub wszystkich 
występujących tam w naturze gatunków 
żyją zgodnie z naturalnymi wzorcami 
występowania i liczebności;
(iii) obszary, które zawierają lub znajdują 
się na terenie rzadkich lub zagrożonych 
ekosystemów;
(iv) obszary zapewniające podstawowe 
usługi ekosystemom w trudnych 
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sytuacjach (np. ochrona wododziałów, 
zapobieganie erozji);
(v) obszary ważne dla zaspokojenia 
podstawowych potrzeb społeczności 
lokalnych (np. utrzymanie, zdrowie);
(vi) obszary ważne dla tradycyjnej 
tożsamości kulturowej społeczności 
lokalnych (obszary mające znaczenie 
kulturalne, ekologiczne, gospodarcze lub 
religijne, zidentyfikowane we współpracy 
z tymi społecznościami);

Or. en

Uzasadnienie

Należy zdefiniować dużą wartość ochronną, ponieważ stanowi ona kamień węgielny art. 15, 
gwarantującego kryteria zrównoważonego rozwoju środowiska w odniesieniu do paliw
wytwarzanych z biomasy, w szczególności ochrony bioróżnorodności i integralności 
ekologicznej. Duża wartość ochronna została zdefiniowana przez sieć organizacji, w tym 
Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz Bank Światowy, i jest 
już wykorzystywana w międzynarodowym systemie certyfikacji drewna Rady Zarządzania 
Gospodarką Leśną.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fb) „tereny podmokłe” oznaczają tereny, 
które są stale lub przez większa część roku 
pokryte lub nasycone wodą;

Or. en

Uzasadnienie

Tereny podmokłe muszą być zdefiniowane w przedmiotowej dyrektywie. Tereny podmokłe są 
ważnymi magazynami dwutlenku węgla i w razie osuszenia mogą spowodować uwolnienie 
znacznych ilości gazów cieplarnianych. Z pewnością do tej definicji są włączone nieosuszone 
torfowiska, np. pierwotne torfowiska.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fc) „nieużytki, tereny zdegradowane lub 
obszary brzeżne” oznaczają tereny, które 
od 1990 r. nie są ani nie były lasami ani 
terenami podmokłymi, które nie są 
obszarami o dużej wartości ochronnej ani 
nie znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie takich obszarów, ani też na 
terenie cennych rezerwatów przyrody bądź 
terenów chronionych przez władze, oraz 
nie były wykorzystywane do celów rolnych 
przez 10 lat;

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowej dyrektywie musi znaleźć się definicja nieużytków, terenów zdegradowanych 
i obszarów brzeżnych. Definicja ta musi być określona w sposób jasny, aby zagwarantować, 
że te tereny, gdyby miały być wykorzystywane do produkcji paliw transportowych z biomasy, 
nie będą miały dużej wartości ochronnej, nie będą ważnymi magazynami dwutlenku węgla ani 
też nie będą wykorzystywane w inny sposób do produkcji żywności. Duża wartość ochronna to 
status uzgodniony na arenie międzynarodowej, chroniący bioróżnorodność i integralność 
ekologiczną. Rok 1990 to data graniczna dla wylesiania uzgodniona w protokole z Kioto.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(fd) „biopaliwa” to paliwa produkowane 
z biomasy, wytwarzanej na ziemi ornej 
i rywalizujące o ziemię orną z produkcją 
żywności i pasz;

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) „gwarancja pochodzenia” oznacza 
elektroniczny dokument poświadczający, 
że dana ilość energii została 
wyprodukowana ze źródeł odnawialnych;

(g) „gwarancja pochodzenia” oznacza 
elektroniczny dokument poświadczający, 
że dana ilość energii została 
wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, 
szczególnie dla celów ujawniania 
pochodzenia źródeł energii zawartych 
w dyrektywie 2003/54/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Rola tego dokumentu musi być jasna. Ma on na celu oznakowanie źródeł pochodzenia energii. 
Odniesienie do przepisów dotyczących ujawniania źródeł pochodzenia energii, zawartych 
w dyrektywie dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, zapewnia 
potrzebne wyjaśnienie.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ga) „certyfikat rozliczania transferu” 
oznacza specjalnie oznakowany dokument 
elektroniczny, który państwa członkowskie 
mogą stosować dobrowolnie w celu 
przekazania określonej ilości energii 
wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych 
innemu państwu członkowskiemu 
wyłącznie po to, aby umożliwić rozliczenie 
celu;

Or. en

Uzasadnienie

Nowy elastyczny sposób osiągania krajowych celów w dziedzinie energii odnawialnych został 
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wprowadzony w art. 8 i 9 dyrektywy dla tych państw członkowskich, które chcą skorzystać 
z takiego systemu. Istotne jest, aby rozróżniać gwarancje pochodzenia, które – jeśli są 
wydawane – służą wyłącznie celowi ujawnienia źródeł pochodzenia i certyfikaty rozliczania 
transferu, które służą wyłączenie rozliczaniu celów.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – litera h) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(h) „system wsparcia” oznacza system 
wywodzący się z interwencji państwa 
członkowskiego na rynku, który 
przyczynia się do znalezienia rynku zbytu 
dla energii ze źródeł odnawialnych dzięki 
zmniejszeniu kosztów produkcji tej 
energii, zwiększeniu ceny, za którą można 
ją sprzedać, lub zwiększeniu – poprzez 
nałożenie obowiązku stosowania energii 
odnawialnej lub w inny sposób – jej 
nabywanej ilości;

(h) „system wsparcia” oznacza system 
wywodzący się z interwencji strategicznej, 
dzięki której powstają i są wzmacniane 
bodźce dla rozwoju i większego 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych. Krajowe systemy wsparcia 
obejmują w szczególności zobowiązania 
w zakresie energii odnawialnej, pomoc 
inwestycyjną, zwolnienia podatkowe lub 
ulgi podatkowe, zwrot podatku lub 
systemy bezpośredniego wsparcia 
cenowego, w szczególności systemy 
gwarantowanych cen zakupu i wypłat 
premii;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „systemu wsparcia” musi zostać sprecyzowana.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
ich udział energii ze źródeł odnawialnych 
jest równy udziałowi określonemu
w orientacyjnym kursie wyznaczonym 
w załączniku I.3 część B lub przekracza 

2. Państwa członkowskie wprowadzają 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, że 
ich udział energii ze źródeł odnawialnych 
jest równy obowiązkowym minimalnym
celom okresowym wyznaczonym
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go. w załączniku I.3 część B lub przekracza je.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia, że zostaną zrealizowane ogólne cele KE i państw członkowskich do 
2020 r., konieczne jest także przyjęcie obowiązkowych celów okresowych. Orientacyjny kurs 
proponowany w załączniku 1B początkowo ma bardzo niskie wartości i pozostawia wzrost 
poboru energii odnawialnych na ostatnie lata przed 2020 r. Niewypełnienie tej luki sprawi, że 
państwom członkowskim będzie bardzo trudno osiągnąć swój cel na rok 2020. W tym sensie 
należy to traktować jako absolutnie konieczne minimum.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Co najmniej dwa państwa 
członkowskie mogą wspólnie realizować 
cele określone w ust. 1 i 2, dzięki 
zastosowaniu elastycznych instrumentów 
zgodnie z art. 9 ust. 1b.
Wszystkie zaangażowane państwa 
członkowskie zawiadamiają Komisję 
o współpracy na podstawie niniejszego 
ustępu, a nowy cel dla grupy państw 
członkowskich oraz metoda jego 
obliczania jest zatwierdzana przez 
Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz krajowego systemu wsparcia oraz w celu ułatwienia elastyczności podczas realizacji 
celów okresowych i ogólnych celów na rok 2020 w zakresie energii odnawialnych, państwa 
członkowskie, jeśli tego chcą, mogą współpracować na dobrowolnych zasadach, stosując 
dodatkowe elastyczne instrumenty, takie jak certyfikat rozliczeniowy przekazania energii 
(TAC) lub wspólne projekty określone w art. 9 lit. c) przedmiotowej dyrektywy.
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Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie dba o to, 
aby jego udział energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie w 2020 r. 
wynosił co najmniej 10% ostatecznego 
zużycia energii w transporcie w tym 
państwie członkowskim.

skreślony

Przy obliczaniu całkowitej energii zużytej 
w transporcie do celu akapitu pierwszego, 
produkty ropopochodne inne niż benzyna 
i olej napędowy nie są brane pod uwagę.

Or. en

Uzasadnienie

Cel w postaci 10%-owego udziału biopaliw do 2020 r. w dyrektywie dotyczącej odnawialnych 
źródeł energii został zaproponowany przez Radę Europejską w marcu 2007 r. Szefowie 
państw i rządów przedstawili jednak określone warunki wstępne, które należy spełnić tzn. a) 
produkcja musi być zrównoważona i b) biopaliwa drugiej generacji muszą być dostępne 
w sprzedaży. Od marca 2007 jest coraz więcej dowodów, że cele te nie zostaną osiągnięte. 
Należy zatem zrezygnować z 10%-owego celu.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4 Artykuł 4

Krajowe plany działania Plany działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych

Or. en

Uzasadnienie

Aby odróżnić je od innych planów działania związanych z energią, plany działania dotyczące 
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energii odnawialnych będą zatytułowane jako „Plany działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (RAP), jak już to uzgodnił Parlament Europejski przy okazji sprawozdania 
INI posłanki do PE Britty Thomsen w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej 
w Europie (rezolucja PE P6-TA(2007)0406 z dnia 25 września 2007 r.).

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie przyjmuje 
krajowy plan działania w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych (RAP).

Or. en

Uzasadnienie

Aby odróżnić je od innych planów działania związanych z energią, plany działania dotyczące 
właśnie energii odnawialnych będą zatytułowane jako „Plany działania w zakresie energii ze 
źródeł odnawialnych” (RAP), jak już to uzgodnił Parlament Europejski przy okazji 
sprawozdania INI posłanki do PE Britty Thomsen w sprawie mapy drogowej na rzecz energii 
odnawialnej w Europie (rezolucja PE P6-TA(2007)0406 z dnia 25 września 2007 r.).
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz krajowego systemu wsparcia oraz w celu ułatwienia elastyczności podczas realizacji 
celów okresowych i ogólnych celów na rok 2020 w zakresie energii odnawialnych, państwa 
członkowskie, jeśli tego chcą, mogą współpracować na dobrowolnych zasadach, stosując 
dodatkowe elastyczne instrumenty, takie jak certyfikat rozliczania transferu (TAC) lub 
wspólne projekty określone w art. 9 lit. c) przedmiotowej dyrektywy. Każde państwo 
członkowskie, które podjęło taką decyzję musi szczegółowo opisać wspólne porozumienia 
w swoim odnośnym krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Najpóźniej do 30 czerwca 2009 r. 
Komisja przedstawia obowiązujący 
wzorzec planu działania w zakresie 
energii ze źródeł odnawialnych, 
stanowiący wskazówkę dla państw 
członkowskich oraz zawierający poniższe 
minimalne wymogi:
(a) referencyjne dane statystyczne państw 
członkowskich dotyczące udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii za rok 2005 i za ostatni 
dostępny rok, natomiast ostateczne zużycie 
energii jest definiowane przez:
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- paliwa stałe, ropę naftową, gaz, 
odnawialne źródła energii, elektryczność 
i ciepło (ciepło pochodne 
i ciepłownictwo); ciepło i elektryczność 
wyprodukowane ze źródeł odnawialnych 
i nieodnawialnych;
- sektory: przemysł, gospodarstwa domowe 
i usługi oraz transport;
- energię elektryczną (bez energii 
elektrycznej wykorzystywanej do 
ogrzewania i podgrzewania wody), ciepło 
(wraz z energią elektryczną 
wykorzystywaną do ogrzewania 
i podgrzewania wody), oraz transport; 
w każdym razie ze źródeł odnawialnych 
i nieodnawialnych;
(b) wiążące ogólne krajowe cele państw 
członkowskich w zakresie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w ostatecznym 
zużyciu energii w 2020 r., zgodnie 
z częścią A załącznika I;
(c) wiążące minimalne krajowe cele 
okresowe państw członkowskich zgodnie 
z częścią B załącznika I;
(d) wiążące cele krajowe na 2020 r. i cele 
okresowe państw członkowskich w 
zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej, 
ogrzewaniu i chłodzeniu, oraz 
transporcie:
(i) wiążące cele w zakresie udziału energii 
ze źródeł odnawialnych w energii 
elektrycznej:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w energii 
elektrycznej w 2020 r. zgodnie z częścią A 
załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w energii elektrycznej w 2020 r. zgodnie 
z częścią B załącznika I;
(ii) wiążące cele w zakresie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
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w ogrzewaniu i chłodzeniu:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w ogrzewaniu i 
chłodzeniu w 2020 r. zgodnie z częścią A 
załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w ogrzewaniu i chłodzeniu w 2020 r. 
zgodnie z częścią B załącznika I;
(iii) wiążące cele w zakresie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie:
- krajowy cel w zakresie udziału energii ze 
źródeł odnawialnych transporcie w 2020 
r. zgodnie z częścią A załącznika I;
- krajowe cele okresowe w zakresie 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w transporcie w 2020 r. zgodnie z częścią 
B załącznika I;
(e) środki służące osiągnięciu tych celów:

(i) tabela przeglądowa uwzględniająca 
wszystkie środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych,
(ii) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne, służące realizacji 
wymogów art. 12-14;

(iii) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w ogrzewaniu i chłodzeniu:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
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- środki specjalne, służące realizacji 
wymogów art. 12 i 13;

(iv) środki dotyczące promowania 
korzystania z energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne, służące realizacji 
wymogów art. 12 i 13 oraz art. 15-17;

(v) środki specjalne w zakresie 
promowania korzystania z energii 
pochodzącej z biomasy:
- środki ogólne, w tym strategie 
podatkowe, finansowe, prawne lub inne 
promujące korzystanie z energii ze źródeł 
odnawialnych;
- środki specjalne dotyczące gromadzenia 
nowej biomasy, z uwzględnieniem 
następujących zasad:
• należy podać ilość biomasy konieczną 
dla osiągnięcia celów;

• należy zdefiniować typ i pochodzenie 
biomasy;

• cele w zakresie dostępności 
biomasy/potencjału/ wwozu oraz celu 
powinny być ze sobą zgodne;

• należy zdefiniować środki służące 
zwiększeniu dostępności biomasy, biorąc 
pod uwagę innych użytkowników biomasy 
(rolnictwo i sektory oparte na leśnictwie);
(f) oceny:
(i) łączny spodziewany wkład każdej 
z technologii energii odnawialnych 
w realizację wiążącego celu na rok 2020 
oraz wiążących celów okresowych 
w zakresie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w energii elektrycznej, 
ogrzewaniu i chłodzeniu oraz 
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w transporcie;
(ii) zużycie energii brutto oraz ostateczne 
zużycie energii na 2020 r., zgodnie ze 
scenariuszem dotyczącym zwykłej sytuacji 
oraz scenariuszem wydajności;
(iii) strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko określona w 2001/42/WE 
w sprawie strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko, która 
uwzględnia zarówno korzyści dla 
środowiska wynikające z wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych, jak 
również skutki.

Or. en

Uzasadnienie

Większość unijnych wysiłków w dziedzinie energii odnawialnych będzie realizowana poprzez 
ulepszenie krajowych ram inwestycji w energie odnawialne. W związku z tym najpóźniej do 
31 marca 2010 r. Komisja udostępni państwom członkowskim zrozumiały, zharmonizowany 
format krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, mający 
ułatwić prezentację krajowych planów działania, a następnie ich analizę.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o swoich planach działania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Aby odróżnić je od innych planów działania związanych z energią, plany działania dotyczące 
energii odnawialnych będą zatytułowane jako „Plany działania w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych” (RAP), jak już to uzgodnił Parlament Europejski przy okazji sprawozdania 
INI posłanki do PE Britty Thomsen w sprawie mapy drogowej na rzecz energii odnawialnej 
w Europie (rezolucja PE P6-TA(2007)0406 z dnia 25 września 2007 r.).
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Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W ciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia przez państwo 
członkowskie o planie działania 
w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych, o którym mowa w ust. 2, 
Komisja Europejska może odrzucić ten 
plan lub którykolwiek z jego elementów, 
uzasadniając to tym, że nie zawiera on 
wszystkich elementów wymaganych 
w ust. 1b lub jest niezgodny z celami 
obowiązkowymi wskazanymi w załączniku 
1. W takim wypadku państwo 
członkowskie proponuje poprawki; plan 
działania nie jest przyjmowany przed 
zaakceptowaniem tych poprawek przez 
Komisję Europejską. Komisja Europejska 
podaje powody podjęcia decyzji 
o odrzuceniu planu działania lub jego 
elementów.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, którego udział 
energii ze źródeł odnawialnych spadł 

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

poniżej okresowych celów obowiązkowych 
określonych w załączniku I część B 
w bezpośrednio poprzedzającym okresie 
dwuletnim, przekazuje Komisji nowy plan 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
najpóźniej do dnia 31 marca następnego 
roku, w którym określa odpowiednie 
środki mające zapewnić, aby w przyszłości 
udział energii ze źródeł odnawialnych 
przekraczał udział wyznaczony
w załączniku I część B co najmniej 
o odsetek brakujący państwu 
członkowskiemu do osiągnięcia celu 
okresowego. Stanie się to również 
przedmiotem mechanizmu kar 
bezpośrednich ustanowionego w art. 6a.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie uwzględnia się biopaliw i innych 
biopłynów niespełniających kryteriów 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
określonych w art. 15.

Nie uwzględnia się biomasy używanej do 
celów wytworzenia energii niespełniającej
kryteriów zrównoważonego rozwoju 
środowiska i społeczeństwa określonych 
w art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria dotyczące trwałości powinny odnosić się do wszystkich sposobów wykorzystania 
energii pozyskiwanej z biomasy.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny intensywnie pracować nad tym, aby zrealizować cele na rok 
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2020. Modyfikacja celów z powodu „bardzo długiego czasu realizacji projektów” 
i „wystąpienia siły wyższej” mogłaby zostać wykorzystana przez państwa członkowskie do 
pomniejszenia celu, odroczenia jego osiągnięcia lub nawet do uchylenia się od tego zadania. 
Należy ją zatem usunąć. 27 państw członkowskich za pośrednictwem szefów państw 
zobowiązało się zrealizować cel obowiązkowy na rok 2020. Nie jest to cel na rok 2022 ani 
2024. Państwa członkowskie powinny wywiązać się z podjętego zobowiązania.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Europejski Trybunał Sprawiedliwości wielokrotnie uznawał zasadę „wystąpienia siły 
wyższej” za część prawa WE i stosuje ją w różnych kontekstach, bez potrzeby szukania 
właściwych odwołań w prawodawstwie WE. 
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Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku zasobów wodnych, zasoby związane z wiatrem mogą wykazywać 
znaczną zmienność w niektórych latach. Aby uniknąć obciążania dwuletnich minimalnych 
przejściowych celów obowiązkowych, korzystanie z energii wytwarzanej przez wiatr powinno 
zostać „znormalizowane” celem umożliwienia porównań między minimalnymi przejściowymi 
celami UE.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Pompy ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza są instrumentem oszczędzania energii, który 
jest objęty obowiązującą dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dla celów ust. 1 lit. b) uwzględnia się 
energię termiczną pochodzącą z systemów 
ogrzewania lub chłodzenia 
wykorzystujących energię geotermalną 
z ziemi lub wody jedynie w odniesieniu do 
jej części wykraczającej poza pierwotny 
wkład energii ze źródeł nieodnawialnych 
wymagany do eksploatacji systemów.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza są instrumentem oszczędzania energii, który 
jest objęty obowiązującą dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła wykorzystujące ciepło z powietrza są instrumentem oszczędzania energii, który 
jest objęty obowiązującą dyrektywą 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów ust. 1 lit. c) nie uwzględnia się 
produktów z ropy naftowej innych niż 
benzyna i olej napędowy.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ta nie obejmuje pozyskiwanych z biomasy paliw wykorzystywanych w transporcie 
powietrznym i morskim.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jest ona wykorzystywana we 
Wspólnocie;

(a) jest ona fizycznie przywożona do 
Wspólnoty i wykorzystywana we 
Wspólnocie;

Or. en

Uzasadnienie

Nad tym uzupełnieniem dyskutuje Grupa Robocza Rady ds. Energii i jest to udoskonalenie 
wniosku Komisji Europejskiej.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) kraj trzeci przyjął wiążące cele 
okresowe i cele na rok 2020 dotyczące 
rozpowszechniania energii ze źródeł 
odnawialnych, podchodząc do nich 
równie ambitnie jak do celów określonych 
w załączniku I część A i B;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego przedmiotowych krajów i UE. Ewentualny przywóz energii ze źródeł 
odnawialnych ma sens jedynie wówczas, gdy energia wytworzona ze źródeł odnawialnych jest 
energią dodatkową.
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Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) państwo trzecie dostosowało się do 
wymogów określonych w załączniku I 
część A i B w bezpośrednio 
poprzedzającym okresie przewidzianym na 
dostosowanie się;

Or. en

Uzasadnienie

Rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego przedmiotowych krajów i UE. Ewentualny przywóz energii ze źródeł 
odnawialnych ma sens jedynie wówczas, gdy energia wytworzona z odnawialnych źródeł jest 
energią dodatkową.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 5 – ustęp 9 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(c) wydano dla niej gwarancję pochodzenia 
i certyfikat rozliczania transferu w ramach 
systemów równoważnych z systemami 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwijanie energii ze źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa 
energetycznego przedmiotowych krajów i UE. Ewentualny przywóz energii ze źródeł 
odnawialnych z tych krajów do UE ma sens jedynie wówczas, gdy energia wytworzona 
z odnawialnych źródeł jest energią dodatkową i przestrzega takich samych zasad.
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) rodzaj każdego systemu wsparcia 
wykorzystanego do produkcji odnośnej 
jednostki energii; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć ewentualnego podwójnego naliczania i zwiększyć przejrzystość, każda 
gwarancja pochodzenia powinna określać również rodzaj systemu wsparcia otrzymanego 
przez konkretne źródło energii odnawialnej, o ile wsparcie to zostało udzielone.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(eb) czy odnośna instalacja produkująca 
energię ze źródeł odnawialnych 
doprowadziła do wyprodukowania 
dodatkowej energii ze źródeł 
odnawialnych zgodnie z art. 11a ust. 2.

Or. en

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto gwarancje pochodzenia powinny 
określać, czy dla odnośnej jednostki 
energii wydano certyfikaty rozliczania 
transferu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ gwarancje pochodzenia i certyfikaty rozliczeniowe przekazania energii pełnią dwie 
odmienne funkcje, trzeba jasno określić, kiedy obydwa dokumenty elektroniczne zostały 
wydane dla tej samej MWh energii ze źródeł odnawialnych. 

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie gwarantują, że 
jeśli zostanie wydana gwarancja 
pochodzenia zgodnie z regulacjami 



PR\722155PL.doc 37/95 PE405.949v01-00

PL

zawartymi w dyrektywie 2004/8/WE 
dotyczącymi energii ze źródeł 
odnawialnych wytwarzanej przez 
elektrownię kogeneracyjną, na mocy tego 
artykułu nie zostanie wydana żadna 
dodatkowa gwarancja pochodzenia. 
Zasadę tę stosuje się również w wypadku 
wydania jakiegokolwiek innego dowodu, 
który można wykorzystać dla celów 
związanych z obowiązkiem zachowania 
jawności energii elektrycznej 
ustanowionym w dyrektywie 2003/54/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć podwójnego naliczania, można wydawać tylko jedną gwarancję pochodzenia za 
część energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Państwa członkowskie mogą 
ograniczyć wywóz gwarancji pochodzenia, 
jeśli odnośna jednostka energii uzyskała 
wsparcie z krajowego systemu wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Energia wyprodukowana ze źródeł odnawialnych, która uzyskała wsparcie z któregoś systemu 
wsparcia nie powinna być sprzedawana innym krajom jako tania „zielona” energia. 
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Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4c. Gwarancje pochodzenia same w sobie 
nie oznaczają prawa do korzystania 
z krajowych systemów wsparcia.

Or. en

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Certyfikat rozliczania transferu energii 

elektrycznej oraz energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia 

wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii

1. Te państwa członkowskie, które 
dobrowolnie postanawiają skorzystać 
z systemu elastyczności przewidzianego 
w art. 9 ust. 1b lit. a) tworzą system 
gwarantujący, że certyfikat rozliczania 
transferu wydawany jest na żądanie 
producenta energii ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie, 
godząc się dobrowolnie na zastosowanie 
certyfikatów rozliczeniowych celu do 
rozliczania wspólnych przedsięwzięć 
zgodnie z opcją zawartą w art. 9 ust. 1b 
lit. c), tworzą system, który gwarantuje, że 
certyfikat rozliczania transferu wydawany 
jest dla odnośnych wspólnych 
przedsięwzięć w zakresie wytwarzania 
energii ze źródeł odnawialnych.
Certyfikat rozliczania transferu jest 
wystawiany dla standardowej jednostki 
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1 MWh Dla każdej MWh wytworzonej 
energii wydawany jest maksymalnie jeden 
certyfikat rozliczania transferu.
2. Certyfikaty rozliczania transferu wydaje 
się, przekazuje i unieważnia drogą 
elektroniczną. Certyfikaty są dokładne, 
wiarygodne i zabezpieczone przed 
nadużyciami.
Certyfikat rozliczania transferu określa co 
najmniej:
(a) źródło energii, z którego energia 
została wytworzona oraz daty rozpoczęcia 
i zakończenia jej wytwarzania;
(b) czy dotyczy ono:
- (i) energii elektrycznej; lub 
- (ii) energii stosowanej w celu 

ogrzewania lub chłodzenia;
(c) nazwę, lokalizację, rodzaj i moc 
instalacji, w której energia została 
wytworzona oraz datę oddania instalacji 
do eksploatacji;
(d) datę wydania, kraj wydający oraz 
niepowtarzalny numer identyfikacyjny dla 
każdego certyfikatu rozliczania transferu;
(e) kwotę i rodzaj pomocy inwestycyjnej 
udzielonej instalacji.
(f) rodzaj każdego systemu wsparcia 
wykorzystanego w produkcji odnośnej 
jednostki energii.
Ponadto certyfikaty rozliczania transferu 
określają, czy zostały wydane gwarancje 
pochodzenia dla odnośnej jednostki 
energii.
3. Państwa członkowskie, o których mowa 
w art. 9 ust. 1b lit. a) uznają certyfikaty 
rozliczania transferu wydane przez inne 
państwa członkowskie, o których mowa 
w art. 9 ust. 1b lit. a), zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Państwa członkowskie, 
o których mowa w art. 9 ust. 1b lit. c) 
uznają certyfikaty rozliczania transferu 
wydane dla odnośnych wspólnych 
przedsięwzięć. Odmowa uznania 
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certyfikatu rozliczania transferu przez 
państwo członkowskie opiera się na 
obiektywnych, przejrzystych 
i niedyskryminacyjnych kryteriach.
W przypadku odmowy uznania certyfikatu 
rozliczania transferu przez państwo 
członkowskie, o której mowa w 
niemniejszym akapicie, Komisja może 
przyjąć decyzję zobowiązującą 
przedmiotowe państwo członkowskie do 
uznania gwarancji pochodzenia.
Państwa członkowskie, które nie 
korzystają z opcji, o której mowa w art. 9 
ust. 1b lit. a), nie mają jednak obowiązku 
uznawania certyfikatów rozliczeniowych 
celu wydanych przez inne państwa 
członkowskie.
4. Państwa członkowskie zapewniają 
wydanie certyfikatu rozliczania transferu 
ze źródeł odnawialnych wytworzonej 
w danym roku kalendarzowym najpóźniej 
trzy miesiące po zakończeniu tego roku.
5. Certyfikaty rozliczania transferu same 
w sobie nie oznaczają prawa do 
korzystania z krajowych systemów 
wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Certyfikaty rozliczania transferu (TAC), energii przeznaczonej do ogrzewania lub chłodzenia 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych tworzą system dobrowolny, który może zostać przyjęty 
przez niektóre państwa członkowskie w celu określenia zasad elastyczności w relacjach 
z innymi państwami członkowskimi.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy i rejestry gwarancji Właściwe organy i rejestry gwarancji 
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pochodzenia pochodzenia oraz certyfikaty rozliczania 
transferu

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia;

(a) stworzenia i prowadzenia krajowego 
rejestru gwarancji pochodzenia oraz, jeśli 
korzystają z instrumentów elastyczności 
ustanowionych w art. 9 ust. 1b lit. a) lub 
c), certyfikatów rozliczania transferu;

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wydawania gwarancji pochodzenia; (b) wydawania gwarancji pochodzenia 
oraz, jeśli korzystają z instrumentów 
elastyczności ustanowionych w art. 9 
ust. 1b lit. a) lub c), certyfikatów 
rozliczania transferu;

Or. en
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Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia;

(c) rejestrowania wszelkich przypadków 
przekazania gwarancji pochodzenia oraz, 
jeśli korzystają z instrumentów 
elastyczności ustanowionych w art. 9 
ust. 1b lit. a) lub c), certyfikatów 
rozliczania transferu;

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) unieważniania gwarancji pochodzenia; (d) unieważniania gwarancji pochodzenia 
oraz, jeśli korzystają z instrumentów 
elastyczności ustanowionych w art. 9 
ust. 1b lit. a) lub c), certyfikatów 
rozliczania transferu;

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(e) publikacji corocznego sprawozdania 
w sprawie liczby gwarancji pochodzenia 
oraz, jeśli korzystają z instrumentów 
elastyczności ustanowionych w art. 9 
ust. 1b lit. a) lub c), certyfikatów 
rozliczania transferu wydanych, 
przekazanych między właściwymi 
organami, i unieważnionych.

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.

Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Właściwy organ krajowy jest jedynym 
właściwym organem do spraw gwarancji 
pochodzenia i certyfikatów rozliczania 
transferu, o ile zostały one dobrowolnie 
wybrane przez państwo członkowskie, oraz 
jedynym właściwym organem dla 
wszystkich zakładów wykorzystujących 
energię ze źródeł odnawialnych w danym 
państwie członkowskim. Właściwy organ 
nie jest odpowiedzialny za wydawanie 
gwarancji pochodzenia i certyfikatów 
rozliczania transferu dla zakładów 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w innych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie 
zapewniają nienaruszalność sfery 
odpowiedzialności właściwych organów 
powołanych w innych państwach 
członkowskich na mocy niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Za gwarancje pochodzenia i dobrowolnie wybrane przez państwo członkowskie certyfikaty 
rozliczania transferu powinien odpowiadać jeden właściwy organ.
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Poprawka 58

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;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją gwarancja pochodzenia jest dokumentem elektronicznym, który pełni 
funkcję dowodu na to, że dana ilość energii została wytworzona ze źródeł odnawialnych, dla 
celu związanego z obowiązkiem zapewnienia jawności energii elektrycznej. Poprawka 
zapewnia stosowne dookreślenie.

Poprawka 59

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 

skreślona



PE405.949v01-00 46/95 PR\722155PL.doc

PL

przypadku gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, które nałożyło taki 
obowiązek; lub

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją gwarancja pochodzenia jest dokumentem elektronicznym, który pełni 
funkcję dowodu na to, że dana ilość energii została wytworzona ze źródeł odnawialnych, dla 
celu związanego z obowiązkiem zapewnienia jawności energii elektrycznej. Poprawka 
zapewnia stosowne dookreślenie.

Poprawka 60

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.

dostawca lub konsument energii korzysta z 
gwarancji pochodzenia w celu 
udowodnienia udziału lub ilości energii ze 
źródeł odnawialnych w swoim koszyku 
energetycznym, przede wszystkim w celu 
zachowania zgodności z obowiązkiem 
jawności energii elektrycznej 
ustanowionym w [dyrektywie 
2003/54/WE]; w takim przypadku 
gwarancja pochodzenia zostaje 
przedłożona właściwemu organowi 
wyznaczonemu przez państwo 
członkowskie, w którym wykorzystuje się 
energię w ramach przedmiotowego 
koszyka energetycznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją gwarancja pochodzenia jest dokumentem elektronicznym, który pełni 
funkcję dowodu na to, że dana ilość energii została wytworzona ze źródeł odnawialnych, dla 
celu związanego z obowiązkiem zapewnienia jawności energii elektrycznej. Poprawka 
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zapewnia stosowne dookreślenie.

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie mogą wymagać 
od odnośnego dostawcy lub konsumenta 
energii przedłożenia do unieważnienia 
certyfikatu rozliczania transferu wraz 
z każdą gwarancją pochodzenia, jeśli 
gwarancja pochodzenia określa, że dla 
odnośnej jednostki energii został wydany 
certyfikat rozliczeniowy celu.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnione jest umożliwienie państwom członkowskim przywożącym energię elektryczną ze 
źródeł odnawialnych wymagania, aby przywożona energia stanowiła wkład w realizację celu 
krajowego.

Poprawka 62

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:

2. Właściwy organ unieważnia gwarancje 
pochodzenia przedłożone zgodnie z ust. 1 
natychmiast po ich przedłożeniu.

(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 
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właściwemu organowi.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia powinny być unieważniane natychmiast po ich przedłożeniu 
właściwemu organowi.

Poprawka 63

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Gdy właściwy organ unieważnia 
gwarancję pochodzenia, z rejestru 
usuwana jest równoważna ilość energii 
pozyskanej ze źródeł odnawialnych, 
w celu zapewnienia zgodności 
z wymogami niniejszej dyrektywy 
dotyczącymi jawności energii elektrycznej 
oraz energii wykorzystywanej do 
ogrzewania i chłodzenia. Unieważnienie 
to zapobiega podwójnemu naliczaniu 
jawnej energii elektrycznej oraz energii 
wykorzystywanej do ogrzewania 
i chłodzenia pozyskiwanej z odnawialnych 
źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Gwarancje pochodzenia powinny być unieważniane natychmiast po ich przedłożeniu 
właściwemu organowi w celu uniknięcia podwójnego naliczania świadectw jawności.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a

Przedkładanie do unieważnienia 
certyfikatów rozliczania transferu

1. Państwa członkowskie, które 
postanawiają skorzystać z systemów 
elastyczności przewidzianych w art. 9 
ust. 1b lit. a) lub c), tak długo jak 
korzystają z tych systemów, wymagają 
przedkładania certyfikatu rozliczania 
transferu do unieważnienia przez 
właściwy organ wyznaczony na mocy 
art. 7, zgodnie z odnośną jednostką 
energii, jeśli:
(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 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 
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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 odnośnej jednostki 
energii.
3. W przypadku gdy operator przedłożył 
właściwemu organowi co najmniej jeden 
certyfikat rozliczania transferu zgodnie 
z ust. 1 lit. a) lub b), operator ten:
(a) składa wniosek o certyfikat rozliczania 
transferu, zgodnie z art. 6a ust. 1, dla 
całej energii ze źródeł odnawialnych 
wytworzonej w przyszłości w tej samej 
instalacji;
(b) składa wniosek o unieważnienie tych 
certyfikatów rozliczania transferu temu 
samemu właściwemu organowi. 
4. Ponadto państwa członkowskie 
umożliwiają operatorom dobrowolne 
przedkładanie właściwemu organowi 
certyfikatów rozliczania transferu do 
unieważnienia, np. w celu zapewnienia 
dodatkowej ilości produktu w postaci 
„zielonej” energii oferowanej 
konsumentom.
5. Właściwy organ unieważnia certyfikaty 
rozliczania transferu przedłożone zgodnie 
z ust. 1 i 3 oraz z art. 8 ust. 1a natychmiast 
po ich przedłożeniu.
6. Wniosków o unieważnienie 
certyfikatów rozliczania transferu nie 
składa się właściwemu organowi później 
niż 1 rok od daty ich wydania.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku tych państw członkowskich, które decydują się na określone systemy 
elastyczności, certyfikaty rozliczania transferu (TAC) mogą pełnić rolę narzędzia rozliczania 
transferów energii.
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Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przekazywanie gwarancji pochodzenia Krajowe systemy wsparcia i instrumenty 
elastyczności

Or. en

Uzasadnienie

Zmieniony artykuł dotyczy krajowych systemów wsparcia i instrumentów elastyczności, które 
mogą stosować państwa członkowskie.

Poprawka 66

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

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. Krajowe systemy wsparcia dla promocji 
energii ze źródeł odnawialnych są 
najważniejszym instrumentem realizacji 
celów opisanych w art. 3. Państwa 
członkowskie mają swobodę wyboru 
różnych systemów wsparcia dla energii ze 
źródeł odnawialnych.

1a. Tak długo, jak nie istnieje żaden 
ogólnounijny system wsparcia oraz aby 
zagwarantować, że krajowe systemy 
wsparcia są w stanie skutecznie 
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realizować cele niniejszej dyrektywy, 
należy pozostawić państwom 
członkowskim swobodę decydowania 
o tym, czy i w jakim zakresie przyznają 
energii ze źródeł odnawialnych 
produkowanej w innych państwach 
członkowskich prawo do korzystania z ich 
własnego krajowego systemu wsparcia.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczowym instrumentem promowania energii ze źródeł odnawialnych są systemy wsparcia 
istniejące w państwach członkowskich. Systemy wsparcia muszą w największym stopniu 
uczestniczyć w osiąganiu celów i jest to kwestia subsydiarności.

Poprawka 67

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Dla uzupełnienia krajowych systemów 
wsparcia oraz w celu zwiększenia 
elastyczności w osiąganiu krajowych 
celów w myśl art. 3, państwa członkowskie 
mogą dobrowolnie współpracować 
w ramach jednej lub kilku następujących 
opcji:
(a) państwa członkowskie mogą
zadecydować o wydaniu certyfikatów 
rozliczenia transferu (TAC), zgodnie 
z art. 6a ust. 1, aby umożliwić 
przekazywanie ich pomiędzy osobami. 
Takie przekazywanie może być związane 
z transferem energii, której dotyczy 
certyfikat rozliczenia transferu, lub być od 
niego niezależne. Przekazywanie 
certyfikatów TAC pomiędzy osobami 
w różnych państwach członkowskich jest 
możliwe tylko pod warunkiem, że:
- państwo członkowskie wydające 
certyfikat TAC przekroczyło swoje 
obowiązkowe minimalne cele okresowe, 
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ustalone w części B załącznika I 
w dwuletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym okres, w którym ważny 
jest ten transfer,
- zostały one wydane w odniesieniu do 
energii produkowanej ze źródeł 
odnawialnych przez instalacje, które 
rozpoczęły funkcjonowanie po dacie
wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(b) dwa lub więcej państw członkowskich 
może uzgodnić między sobą statystyczny 
transfer energii ze źródeł odnawialnych, 
czego rezultatem będzie jej wliczanie do 
celów krajowych. Ilość, jaką państwo 
członkowskie może przekazać innym 
państwom członkowskim w ramach tej 
opcji jest ograniczona do łącznej ilości 
energii ze źródeł odnawialnych, jaka 
korzystała z systemu wsparcia dostępnego 
we właściwym państwie członkowskim. 
Państwo członkowskie może przekazywać 
statystycznie energię ze źródeł 
odnawialnych innemu państwu 
członkowskiemu tylko wtedy, gdy udział 
jego energii ze źródeł odnawialnych 
przekracza obowiązkowe minimalne cele 
okresowe ustalone w części B załącznika I 
w dwuletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym okres, w którym ważny 
jest ten transfer. Transfery takie są 
skuteczne tylko w przypadku zgłoszenia 
tego transferu przez wszystkie 
uczestniczące w nim państwa 
członkowskie do Komisji.
(c) państwa członkowskie mogą uzgadniać 
wspólne projekty, w ramach których jedno 
lub kilka państw członkowskich (kraje-
inwestorzy) wspierają projekt dotyczący 
energii ze źródeł odnawialnych w innym 
państwie członkowskim (kraj goszczący). 
W takim przypadku kraj goszczący i kraj-
inwestor mogą statystycznie przekazywać 
między sobą energię ze źródeł 
odnawialnych lub państwo goszczące 
wystawi certyfikaty rozliczenia transferu 
dla energii wyprodukowanej w ramach 
tego projektu dotyczącego energii ze 
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źródeł odnawialnych i przekaże te 
certyfikaty państwom-inwestorom. 
Państwo członkowskie może stać się 
państwem goszczącym dla wspólnych 
projektów w ramach tej opcji (c), jeżeli 
udział jego energii ze źródeł odnawialnych 
w dwuletnim okresie bezpośrednio 
poprzedzającym okres, w którym 
uzgadniany jest wspólny projekt, 
przekroczył orientacyjny kurs ustalony 
w części B załącznika I co najmniej o ilość 
energii ze źródeł odnawialnych, jaka ma 
zostać wyprodukowana w ramach 
przedmiotowego wspólnego projektu.
(d) dwa lub więcej państw członkowskich 
może zawrzeć porozumienie w sprawie 
wspólnej zgodności celów, zgodnie z art. 3 
ust. 3, np. poprzez ustanowienie 
wspólnych transgranicznych systemów lub 
otwarcia swoich systemów wsparcia dla 
energii z innych państw członkowskich.
Jeżeli dwa lub więcej państw 
członkowskich dobrowolnie zadecyduje o 
wspólnej realizacji celów na mocy art. 3 
ust. 1 i 2, wówczas całkowity cel i 
obowiązkowe cele okresowe 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 członkowskich
w latach do roku 2020. 

Or. en

Uzasadnienie

Główna część wysiłku w kierunku osiągnięcia całkowitego celu musi być realizowana za 
pomocą środków krajowych. W odniesieniu do tego kluczowe znaczenie posiada zdolność 
rządów do opracowywania schematów wsparcia, które najlepiej odpowiadałyby warunkom 
krajowym. Transfer między osobami, transfer statystyczny, wspólne projekty lub wspólne 
systemy transgraniczne mogą być wykorzystywane jako elastyczne instrumenty przez państwa 
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członkowskie, które będą mogły dobrowolnie decydować o wspólnej realizacji własnych 
celów.

Poprawka 68

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Państwa członkowskie, które 
korzystają z opcji a) lub d) ust. 1b mogą 
zadecydować w ramach odstępstwa od 
art. 8a ust. 3 o umożliwieniu operatorom 
składania certyfikatów rozliczenia 
transferu różnym właściwym instytucjom 
w państwach członkowskich 
korzystających z tych samych opcji 
elastyczności w celu unieważnienia.

Or. en

Uzasadnienie

To uzupełnienie jest potrzebne dla zapewnienia spójności pomiędzy art. 9 i art. 8a.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania gwarancji pochodzenia dla 
lub od osób w innych państwach 
członkowskich, 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 

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić 
system wcześniejszej autoryzacji 
przekazywania certyfikaty rozliczenia 
transferu dla lub od osób w innych 
państwach członkowskich, jeżeli przy 
braku takiego systemu przekazywanie to
prawdopodobnie zmniejszyłoby ich 
zdolność zapewnienia bezpiecznych 
i zrównoważonych dostaw energii, 
utrudniłoby spełnienie celów związanych 
ze środowiskiem leżących u podstaw ich 
systemu wsparcia lub osłabiłoby ich 
zdolność do spełnienia wymogów art. 3 
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systemu wsparcia. ust. 1 i 2.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ główna część wysiłku w kierunku osiągnięcia całkowitego celu będzie realizowana 
za pomocą działań na szczeblu krajowym i krajowych systemów wsparcia, należy 
zabezpieczyć ich dobre funkcjonowanie.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ główna część wysiłku w kierunku osiągnięcia całkowitego celu będzie realizowana 
za pomocą działań na szczeblu krajowym i krajowych systemów wsparcia, należy 
zabezpieczyć ich dobre funkcjonowanie.
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Poprawka 71

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.

Or. en

Uzasadnienie

Te fragmenty wniosku Komisji nie są już potrzebne.

Poprawka 72

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 instrumentów elastyczności
między państwami członkowskimi oraz 
związanych z tym kosztów i korzyści. We 
właściwych przypadkach Komisja 
przekazuje wnioski Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Uzasadnienie

Instrumenty elastyczności wprowadzone przez przedmiotową dyrektywę muszą zostać 
poddane ocenie.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10

Skutki unieważnienia gwarancji 
pochodzenia

Skutki unieważnienia certyfikatów 
rozliczenia transferu energii

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. Gdy właściwy organ unieważnia 
certyfikat rozliczenia transferu, który nie 
został wydany 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

(a) odejmuje się od ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ wydał certyfikat, 
w odniesieniu do roku wytworzenia energii 
określonej w certyfikacie rozliczenia 
transferu; 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) dodaje się do ilości energii ze źródeł 
odnawialnych uwzględnionej w kontroli 
zgodności państwa członkowskiego, 
którego właściwy organ unieważnił 
certyfikat, w odniesieniu do roku 
wytworzenia energii określonej 
w certyfikacie rozliczenia transferu.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł wyjaśnia sposób rozliczania instrumentów elastyczności.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Certyfikaty rozliczenia transferu, 
wydawane dobrowolnie dla właściwych 
instytucji zgodnie z art. 8a ust. 4 nie 
stanowią elementu kontroli zgodności 
żadnego z państw członkowskich 
z wymogami niniejszej dyrektywy 
dotyczącymi celów krajowych. Dlatego też 
zgodnie z ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu 
równoważna ilość energii ze źródeł 
odnawialnych jest odejmowana, lecz 
zgodnie z ust. 1 lit. b) nie może ona zostać 
dodana żadnemu z państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł wyjaśnia sposób rozliczania instrumentów elastyczności.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku gdy porozumienie 
między dwoma lub kilkoma państwami 
członkowskimi dotyczące statystycznego 
transferu energii ze źródeł odnawialnych 
między nimi, zgodnie z opcją, o której 
mowa w art. 9 ust. 1b lit. b) stanie się 
obowiązujące, transfery takie będą mieć 
taki sam skutek jak kontrola zgodności 
z wymogami niniejszej dyrektywy 
w zakresie celów krajowych zgodnie 
z ust. 1 niniejszego artykułu, jako transfer 
odpowiedniej liczby certyfikatów 
rozliczenia transferu dotyczących 
odpowiednich lat, w których produkowano 
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energię.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł wyjaśnia sposób rozliczania instrumentów elastyczności.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Mechanizm kar bezpośrednich

1. Aby zapewnić wyraźną i ścisłą zgodność 
państw członkowskich z celami niniejszej 
dyrektywy, Komisja ustala w stosunku do 
nich mechanizm kar bezpośrednich.
2. Komisja stosuje kary bezpośrednie 
wobec tych państw członkowskich, które 
nie zrealizują celów niniejszej dyrektywy, 
nie osiągając obowiązkowych celów 
okresowych wyznaczonych w części B 
załącznika I w bezpośrednio 
poprzedzającym dwuletnim okresie i które 
nie będą mogą udowodnić, że otrzymały 
certyfikaty rozliczenia transferu energii 
od trzeciego państwa członkowskiego 
(które przekroczyło swoje cele), zgodnie 
z art. 3 i art. 9. W przypadku wspólnych 
projektów lub wspólnych krajowych 
planów dwóch lub kilku państw 
członkowskich, Komisja stosuje kary 
pieniężne wobec wszystkich państw 
członkowskich uczestniczących we 
wspólnej realizacji lub wspólnym planie, 
które nie zrealizowały celów wspólnego 
obowiązkowego kursu.
3. Komisja przyjmuje niezbędne środki 
w celu wdrożenia ust. 1, a dokładniej 
ustanowienia najpóźniej do końca 2010 r. 
niezbędnych wytycznych, metod 
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obliczania i ściągania kar za niespełnianie 
warunków oraz brak przyjęcia 
szczegółowych przepisów dotyczących 
obsługi administracyjnej oraz 
ustanowienia szczegółowego funduszu, do 
którego trafiać powinny te dochody, 
zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 
Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 
25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich (dochód 
przeznaczony na określone cele). Te 
środki wprowadzające powinny również 
zawierać przepisy dotyczące zarządzania 
i wykorzystania tego funduszu do 
wspierania projektów w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych w tych państwach 
członkowskich, które przekroczyły swoje 
cele i ogólnie do wspierania 
i wzmacniania badań, produkcji i użycia 
energii ze źródeł odnawialnych 
i zwiększonej wydajności energetycznej 
w Unii Europejskiej.
4. Komisja rozpoczyna realizację 
procedury kar bezpośrednich natychmiast 
po przeprowadzeniu oceny sprawozdania 
państwa członkowskiego, które nie 
spełniło wymogu lub w każdej chwili po 
uzyskaniu jakichkolwiek dowodów, że 
państwo członkowskie nie wypełnia 
swoich zobowiązań.
5. Karę należy obliczyć na podstawie 
występujących w państwie członkowskim 
braków liczonych w MWh energii ze 
źródeł odnawialnych w stosunku do 
obowiązkowego celu i powinno się ją 
ustalić na odpowiednim poziomie, aby 
stanowiła bodziec dla państw 
członkowskich do inwestowania w energię 
ze źródeł odnawialnych, w celu 
osiągnięcia, a nawet przekroczenia celów 
krajowych.
6. Środki mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy, między innymi poprzez jej 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
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z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.
7. Zapłacenie kary nie zwalnia państwa 
członkowskiego z obowiązku realizacji 
jego obowiązkowych celów okresowych, 
ustalonych w części B załącznika I oraz 
całkowitego celu ustalonego w trzeciej 
kolumnie tabeli w załączniku I. W tym 
przypadku ma zastosowanie również art. 4 
ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Kwoty i opłaty od dawna stosowane są w prawie UE jako narzędzia regulacyjne; obecnie, 
jako element polityki w zakresie ochrony środowiska, należy przyjąć kary, które będą 
stanowić bodziec do przestrzegania wymogów przez państwa członkowskie. Powinno się je 
ustalić na takim poziomie, aby zapewnić państwom członkowskim silny bodziec do 
inwestowania w energię ze źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia, a nawet przekroczenia 
ich celów krajowych. Zgodnie z bieżącymi analizami ekonomicznymi, odpowiednią podstawą 
dla kary będzie kwota 90 euro za każdą brakującą MWh energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Ochrona konsumentów

1. Państwa członkowskie prowadzące 
systemy wsparcia dla energii ze źródeł 
odnawialnych powinny wymagać wydania 
gwarancji pochodzenia dla wspieranej 
produkcji energii. Państwa członkowskie 
wyjaśnią również, w jaki sposób te 
gwarancje pochodzenia są przydzielane 
dla konsumentów ostatecznych energii lub 
dla ich dostawców.
2. Państwa członkowskie powinny 
wymagać od dostawców energii 



PR\722155PL.doc 63/95 PE405.949v01-00

PL

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
sprzedających ją konsumentom 
ostatecznym dobrowolnego przedkładania 
raz w roku kilku certyfikatów rozliczenia 
transferu energii, odpowiadających co 
najmniej jednej trzeciej udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
sprzedawanej konsumentom, właściwej 
instytucji danego państwa 
członkowskiego, zgodnie z art. 8a ust. 4.
Państwa członkowskie podejmą wszelkie 
niezbędne kroki na rzecz zapewnienia 
zgodności z tymi wymogami.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 Artykuł 12
Procedury administracyjne, przepisy i

kodeksy
Procedury administracyjne, przepisy, 

kodeksy i finanse

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do finansowania ma kluczowe znaczenie dla potrzebnego Europie rozwoju źródeł 
odnawialnych.
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Poprawka 79

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi, część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
w szczególności:

Przed dniem 31 grudnia 2010 r. państwa
członkowskie zapewniają w szczególności:

Or. en

Uzasadnienie

Dla przedstawienia przez państwa członkowskie konkretnych środków w zakresie procedur 
administracyjnych, przepisów i zasad promocji energii ze źródeł odnawialnych musi zostać 
ustalony wyraźny termin ostateczny.

Poprawka 80

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) ustanowienie jednego organu 
administracyjnego odpowiedzialnego za 
rozpatrywanie wniosków o autoryzację, 
certyfikację i licencjonowanie instalacji 
wytwarzających energię odnawialną oraz 
zapewniający pomoc dla wnioskodawców;

Or. en

Uzasadnienie

Pojedynczy organ, który będzie koordynować wszelkie niezbędne autoryzacje na różnych 
szczeblach władzy umożliwi uproszczenie inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych. Każde 
państwo członkowskie powinno ustanowić taki wspólny organ administracyjny najpóźniej do 
dnia 31 grudnia 2010 r.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi  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 
odnawialnej;

(c) obiektywność, przejrzystość 
i niedyskryminacyjny, proporcjonalny 
i niezbędny charakter zasad autoryzacji, 
certyfikacji i licencjonowania i ich 
stosowania oraz uwzględnienie w nich 
charakterystyki poszczególnych 
technologii energii odnawialnej;

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie nadużycia lub sztucznie tworzone obciążenia dla projektów w zakresie energii 
odnawialnej, takie jak na przykład nieuzasadnione traktowanie ich w sposób podobny, jak 
projektów niosących ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia, są niedopuszczalne. 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 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit drugi  litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(f) ustanowienie mniej kłopotliwych 
procedur autoryzacji dla mniejszych 
projektów oraz dla zdecentralizowanych 
urządzeń, takich jak systemy 
fotowoltaiczne, systemy słonecznej energii 
cieplnej, małe kotły i piece na biomasę, 
małe generatory biogazu, autoryzacje 
zostaną zastąpione prostą notyfikacją do 
właściwego organu władz; oraz

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie prostego zgłoszenia w miejsce kłopotliwych procedur autoryzacji przyspieszy 
rozwój małych i zdecentralizowanych instalacji wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych.

Poprawka 83

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 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 i nie 
powinny zamykać rynków krajowych.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe specyfikacje techniczne nie powinny być wykorzystywane do ochrony rynków 
krajowych.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 

3. Państwa członkowskie wymagają, aby 
lokalne i regionalne organy 
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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.

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.

Or. en

Uzasadnienie

Administracja lokalna i regionalna musi wdrażać decyzje szczebla europejskiego i krajowego 
odnośnie do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki ustalaniu wyraźnych zasad mogą 
stać się one uczestnikami o kluczowym znaczeniu dla stworzenia bezpieczeństwa inwestycji.

Poprawka 85

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 zawierają wymóg 
wykorzystania w nowych lub 
wyremontowanych budynkach 
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

Obowiązkowa instalacja urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w nowych lub 
gruntownie wyremontowanych budynkach ma zasadnicze znaczenie dla przyspieszenia 
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wdrażania energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 86

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Państwa członkowskie będą 
proaktywnie promować koncepcje 
budownictwa mieszkaniowego o dodatnim 
bilansie energetycznym dla budynków 
administracyjnych i prywatnych 
budynków mieszkalnych począwszy od 
2010 r. i wprowadzą budownictwo 
o dodatnim bilansie energetycznym jako 
wymóg najpóźniej od 2015 r.
Państwa członkowskie wymagają, aby ich 
własne budynki oraz budynki organów 
publicznych oraz zbliżonych do 
publicznych szczebla krajowego, 
regionalnego i lokalnego były 
przekształcane we główny projekt na rzecz 
używania energii ze źródeł odnawialnych 
oraz będą stosować normy dotyczące 
dodatniego bilansu energetycznego 
począwszy od 2012 r. 
Dachy wszystkich budynków organów 
publicznych oraz zbliżonych do 
publicznych oddane zostaną do dyspozycji 
osób trzecich w celu realizacji inwestycji 
z zakresu instalacji do produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie będą koordynować ze swoimi władzami lokalnymi i regionalnymi 
koncepcje dotyczące renowacji istniejących budynków, modernizacji istniejącej lub budowy 
nowych sieci lokalnego ogrzewania i chłodzenia i stopniowego wprowadzania energii ze 
źródeł odnawialnych.
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Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit drugi

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 poświęcają szczególną 
uwagę technologiom przekształcania 
osiągającym skuteczność przekształcania 
energii wynoszącą co najmniej 85% 
w zastosowaniach mieszkalnych 
i komercyjnych oraz co najmniej 70% 
w zastosowaniach przemysłowych.

Or. en

Uzasadnienie

Przy projektowaniu krajowych systemów wsparcia państwa członkowskie powinny poświęcić 
szczególną uwagę technologiom zapewniającym najwyższą wydajność przekształcania 
biomasy.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit trzeci

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

Pompy ciepła korzystające z otaczającego powietrza nie są uważane za źródło odnawialnej 
energii. Zamiast tego uznawane są za wymóg wydajności energetycznej na mocy dyrektywy
2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.
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Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do energii słonecznej 
państwa członkowskie promują 
urządzenia i systemy osiągające 
skuteczność przekształcania energii 
wynoszącą co najmniej 35%.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Pomysł Komisji Europejskiej jest sprzeczny z zamiarami, ponieważ prowadziłby on do 
dyskryminacji systemów słonecznych do ogrzewania wody, które nie wykorzystują elementów 
szklanych oraz większych słonecznych systemów ogrzewania domów.

Poprawka 90

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 interesu europejskiego 
w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych.
Aby usprawnić finansowanie działań na 
rzecz osiągnięcia celu w wysokości 20%, 
Komisja UE i państwa członkowskie 
przedstawią, najpóźniej w 2009 r., analizy 
i plan mające przede wszystkim na celu:
- lepsze wykorzystanie funduszy 
strukturalnych na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych,
- lepsze i zwiększone wykorzystanie 
środków z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego i innych instytucji sektora 
finansów publicznych,
- lepszy dostęp do kapitału ryzyka przede 
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wszystkim dzięki analizie wykonalności 
mechanizmu podziału ryzyka dla 
inwestycji na rzecz energii ze źródeł 
odnawialnych w UE, podobnego do 
inicjatywy GEERE która ogranicza się do 
inwestycji związanych z wydajnością 
energetyczną poza UE.
Komisja UE będzie analizować 
szczególności sposoby, w jakie te nowe 
możliwości finansowe będą mogły zostać 
wykorzystane do przyspieszenia 
„projektów dotyczących energii ze źródeł 
odnawialnych leżących w interesie 
Europy” w szczególności poprzez
- przyśpieszenie budowy osiedli i miast 
wykorzystujących energię ze źródeł 
odnawialnych w 100% lub 
w przeważającej mierze w ramach 
„inicjatywy porozumienia między 
burmistrzami”,
- przyśpieszenie budowy wymaganej 
infrastruktury sieciowej potrzebnej do 
zagospodarowania potencjału energii 
wiatrowej i morskiej w strefach 
przybrzeżnych Morza Północnego i Morza 
Bałtyckiego,
- przyśpieszenie korzystania z biomasy 
w systemach lokalnego ogrzewania 
i chłodzenia w północnych i wschodnich 
częściach UE w połączeniu z zakrojonym 
na szeroką skalę programem 
wprowadzania tej technologii 
w istniejących budynkach,
- przyśpieszenie budowy połączeń 
z krajami śródziemnomorskimi w celu 
pełnego wykorzystania olbrzymiego 
potencjału państw południowej części UE 
i sąsiadujących w zakresie elektryczności 
wytwarzanej z wiatru i słonecznej energii 
cieplnej. 

Or. en

Uzasadnienie

Wysiłek na rzecz osiągnięcia 20% całkowitego celu będzie można podjąć łatwiej, jeżeli 
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możliwości finansowania znajdujące się w dyspozycji instytucji UE będą lepiej 
wykorzystywane. Możliwości te powinny przede wszystkim pomóc w szybkim rozpoczęciu prac 
nad 4 projektami posiadającymi znaczenie dla całej Europy.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz pomp 
ciepła. Systemy te są oparte na kryteriach 
określonych w załączniku IV. Każde 
państwo członkowskie uznaje certyfikaty 
przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

3. Państwa członkowskie opracowują 
systemy certyfikacji dla instalatorów 
małych kotłów i pieców na biomasę, 
systemów fotowoltaicznych i systemów 
słonecznej energii cieplnej oraz systemów 
geotermalnych. Systemy te są oparte na 
kryteriach określonych w załączniku IV. 
Każde państwo członkowskie uznaje 
certyfikaty przyznane przez inne państwa 
członkowskie zgodnie z tymi kryteriami.

Or. en

Uzasadnienie

Pompy ciepła na powietrze z otoczenia nie kwalifikują się w zakres dyrektywy w sprawie 
odnawialnych źródeł energii. Dotyczy to natomiast pomp ciepła na energię geotermalną.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów i architektów, aby 
umożliwić im właściwe uwzględnienie 
wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy 
i remontu obszarów przemysłowych lub 
mieszkalnych.

4. Państwa członkowskie opracowują 
wytyczne dla planistów, firm społecznego 
budownictwa mieszkaniowego, zarządców 
nieruchomości, lokalnych decydentów
i architektów, aby umożliwić im właściwe 
uwzględnienie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych i systemów lokalnego 
ogrzewania i chłodzenia podczas 
planowania, projektowania, budowy 
i remontu obszarów przemysłowych lub 
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mieszkalnych.

Or. en

Uzasadnienie

Wszyscy uczestnicy łańcucha podejmowania decyzji odnośnie do budynków powinni być w to 
zaangażowani.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 14 Artykuł 14

Dostęp do sieci elektrycznej Dostęp do sieci, rurociągów i sieci 
lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz 

korzystanie z nich

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do infrastruktury jest ważny w przypadku wszystkich odnawialnych źródeł energii, a 
nie tylko w przypadku energii elektrycznej.

Poprawka 94

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, nowych urządzeń 
magazynujących oraz odpowiednich 
narzędzi informacji i komunikacji 
umożliwiających uwzględnienie dalszego 
rozwoju wytwarzania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, w odpowiednim 
terminie i zgodnie z celami wymienionymi 
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w załącznikach 1A i 1B, łącznie 
z połączeniami międzysieciowymi między 
państwami członkowskimi, jak również 
z państwami trzecimi. W swoich 
krajowych planach działań dokonają 
oceny potrzeb dotyczących rozszerzenia 
i/lub ulepszenia istniejącej infrastruktury 
w celu ułatwienia integracji ilości energii 
ze źródeł odnawialnych, niezbędnych do 
osiągnięcia krajowego celu na rok 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe możliwości magazynowania oraz wykorzystanie urządzeń z zakresu technologii 
informatycznych ułatwią dostosowanie do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka 95

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 
elektryczną, operatorzy systemów 
przesyłowych przyznają pierwszeństwo 
instalacjom wykorzystującym odnawialne 
źródła energii.

2. Bez uszczerbku dla zachowania 
niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
państwa członkowskie zapewniają, że 
operatorzy systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji na ich terytorium 
gwarantują priorytetowy przesył 
i dystrybucję energii elektrycznej 
wytwarzanej z odnawialnych źródeł 
energii. Państwa członkowskie i właściwe 
organy regulacyjne 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 
elektryczną, operatorzy systemów 
sieciowych i giełdy energii, zgodnie 
z przepisami eksploatacyjnymi, które mają 
zostać zatwierdzone przez właściwy organ,
przyznają pierwszeństwo instalacjom 
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wykorzystującym odnawialne źródła 
energii. Odstępstwa od tej zasady są 
możliwe wyłącznie w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa krajowego 
systemu elektroenergetycznego. Ciężar 
dowodu wynikający z nieprzestrzegania tej 
zasady spoczywa na odpowiednim 
operatorze systemu sieciowego lub 
giełdzie energii, przy czym musi mu 
towarzyszyć plan zadośćuczynienia dla 
poszkodowanego producenta energii ze 
źródeł odnawialnych.
Operator systemu sieciowego i/lub 
operator giełdy energii powinien 
zamieszczać informacje dotyczące takich 
kwestii oraz zastosowanych środków 
w Internecie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić rolę krajowych organów regulacyjnych w ustanawianiu zasad dotyczących 
sieci. Ciężar dowodu wynikający z nieudzielenia pierwszeństwa w dostępie spoczywa na 
operatorze systemu sieciowego lub giełdzie energii i musi zostać wyrażony w przejrzysty 
sposób.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie lub właściwe 
organy regulacyjne zapewniają, że 
operatorzy sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej co dwa lata publikują 
sprawozdanie opisujące przepustowość, 
jaką będzie można podłączyć do każdego 
węzła, bez ograniczeń lub 
z ograniczeniami. W tym przypadku 
wskazując na możliwość 
i prawdopodobieństwo częściowych 
ograniczeń.
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Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość dotycząca przepustowości węzłowych punktów sieci elektroenergetycznej ma 
zasadnicze znaczenie dla inwestorów.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit pierwszy

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 lub właściwe 
organy regulacyjne wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji stworzenia 
i opublikowania standardowych zasad, 
odnoszących się do ponoszenia i podziału 
kosztów dostosowań technicznych, takich 
jak polepszenie funkcjonowania sieci, 
koniecznych w celu włączenia nowych 
producentów dostarczających energię 
elektryczną wytwarzaną ze źródeł 
odnawialnych do wspólnej sieci. Zasady te 
powinny zostać opublikowane najpóźniej 
do dnia 30 czerwca 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zwykła eksploatacja sieci różni się od działań mających na celu wzmocnienie sieci.

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady te opierają się na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
kryteriach ze szczególnym 

Zasady te opierają się na obiektywnych, 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
kryteriach ze szczególnym 
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uwzględnieniem wszystkich kosztów 
i korzyści związanych z przyłączeniem 
tych producentów do sieci oraz 
szczególnych okoliczności w przypadku 
producentów w regionach peryferyjnych 
oraz o niskiej gęstości zaludnienia. Zasady 
mogą przewidywać różne rodzaje 
przyłączeń.

uwzględnieniem wszystkich kosztów 
i długoterminowych korzyści związanych 
z przyłączeniem tych producentów do sieci 
oraz szczególnych okoliczności 
w przypadku producentów w regionach 
peryferyjnych oraz o niskiej gęstości 
zaludnienia. Zasady mogą przewidywać 
różne rodzaje przyłączeń i muszą zostać 
ustanowione lub zatwierdzone przez 
krajowy organ regulacyjny.

Or. en

Uzasadnienie

Zwykła eksploatacja sieci różni się od działań mających na celu wzmocnienie sieci.

Poprawka 99

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Podział kosztów, o którym mowa 
w ust. 3, jest egzekwowany 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

Uzasadnienie

Przy wyliczeniach kosztów, o których mowa w art. 3, potrzebna jest przejrzystość.
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Poprawka 100

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. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji pokrycia kosztów 
wzmocnienia sieci związanego 
z rozbudową produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych prowadzonej zarówno na 
małą, jak i na dużą skalę, niezbędnej do 
osiągnięcia minimalnych celów 
krajowych, ustanowionych w załączniku 
1. Koszty te będą autoryzowane przez 
krajowych regulatorów i rozłożone na 
wszystkich odbiorców energii.

Or. en

Uzasadnienie

Na europejskim rynku energetycznym niesprawiedliwe byłoby, gdyby podmioty inwestujące 
w energię ze źródeł odnawialnych musiały płacić za dostosowanie sieci, podczas gdy ich 
konkurenci – operatorzy ustabilizowanej produkcji energii na dużą skalę – mieli możliwość 
przenoszenia na konsumenta tych kosztów w trakcie masowej rozbudowy sieci niezbędnej dla 
ich integracji na przestrzeni od lat 60-tych do lat 80-tych.

Poprawka 101

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu wyczerpującej 
i szczegółowej oceny kosztów związanych 
z przyłączeniem. Państwa członkowskie 
mogą zezwolić producentom energii 

5. Państwa członkowskie lub właściwe 
organy regulacyjne wymagają od 
operatorów systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji przedstawienia 
nowym producentom pragnącym 
przyłączyć się do systemu, wyczerpującej 
i szczegółowej oceny kosztów związanych 
z przyłączeniem. Państwa członkowskie 
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elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
pragnącym przyłączyć się do sieci na
ogłoszenie przetargu na roboty
przyłączeniowe.

lub właściwe organy regulacyjne mogą 
zezwolić producentom energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, pragnącym 
przyłączyć się do sieci na samodzielną 
organizację robót przyłączeniowych.

Or. en

Uzasadnienie

Krajowe organy regulacyjne są organami właściwymi. Podmioty inwestujące w energię 
odnawialną powinny mieć możliwość przyłączania się do sieci we własnym zakresie.

Poprawka 102

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.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w ciągu ostatnich 40 lat, wzmacnianie i rozbudowy sieci będą rozłożone na 
wszystkich użytkowników sieci.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie zapewniają, że 
obciążanie opłatami za przesył 

7. Krajowe organy regulacyjne
zapewniają, że obciążanie opłatami za 
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i dystrybucję nie dyskryminuje energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
w szczególności energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, wytwarzanej 
w regionach peryferyjnych, takich jak 
regiony wyspiarskie i regiony o niskiej 
gęstości zaludnienia.

przesył i dystrybucję nie dyskryminuje 
energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
wytwarzanej w regionach peryferyjnych, 
takich jak regiony wyspiarskie i regiony 
o niskiej gęstości zaludnienia.

Or. en

Poprawka 104

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają, że 
opłaty nakładane przez operatorów 
systemów przesyłowych i systemów 
dystrybucji za przesył i dystrybucję energii 
elektrycznej z elektrowni 
wykorzystujących odnawialne źródła 
energii odpowiadają korzyściom 
finansowym płynącym z przyłączenia 
takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 
mogą płynąć z bezpośredniego 
wykorzystania sieci niskonapięciowej.

8. Krajowe organy regulacyjne
zapewniają, że opłaty nakładane przez 
operatorów systemów przesyłowych 
i systemów dystrybucji za przesył 
i dystrybucję energii elektrycznej 
z elektrowni wykorzystujących odnawialne 
źródła energii odpowiadają korzyściom 
finansowym płynącym z przyłączenia 
takich elektrowni do sieci. Korzyści takie 
mogą płynąć z bezpośredniego 
wykorzystania sieci niskonapięciowej.

Or. en

Poprawka 105

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. Komisja UE i państwa członkowskie 
opracują skoordynowane podejście do 
zagospodarowania potencjału energii 
wiatru i morza w strefach przybrzeżnych 
Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. 
Plan ten obejmie uproszczoną procedurę 
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autoryzacji, a niezbędna infrastruktura 
sieciowa, zarówno lądowa, jak 
i przybrzeżna, będzie projektem 
priorytetowym w ramach inicjatywy sieci 
transeuropejskich (TEN).
Komisja UE i państwa członkowskie 
opracują skoordynowane podejście do 
zagospodarowania potencjału w zakresie 
produkcji energii elektrycznej z wiatru 
i energii słonecznej w regionie 
śródziemnomorskim, zarówno w krajach 
należących do UE, jak i do niej 
nienależących. Niezbędna infrastruktura 
sieciowa zarówno lądowa, jak 
i przybrzeżna będzie projektem 
priorytetowym w ramach inicjatywy sieci 
transeuropejskich (TEN).

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój możliwości w zakresie wykorzystania potencjału wiatru i morza w strefach 
przybrzeżnych Morza Północnego i Morza Bałtyckiego oraz potencjału wiatru i słońca 
w regionie śródziemnomorskim będzie ułatwiony przez skoordynowane podejście i powinien 
stanowić priorytet w ramach inicjatywy TEN. 

Poprawka 106

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8b. Państwa członkowskie oceniają 
potrzeby w zakresie rozbudowy istniejącej 
infrastruktury sieci gazowniczej w celu 
ułatwienia przyjęcia gazu ze źródeł 
odnawialnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Sieci gazowe powinny zostać otwarte dla zasilania gazem produkowanym z biomasy w celu 
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maksymalizacji wykorzystania energii z biogazu poprzez użycie go w miejscach, w których 
występuje zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie.

Poprawka 107

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8c. 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. Koszty połączeń 
sieciowych, w tym przyłączy do punktu 
poboru, system pomiaru ciśnienia gazu, 
instalacje do podnoszenia ciśnienia 
i pomiarów kalibracyjnych muszą zostać 
poniesione przez operatora sieci 
i rozłożone na konsumentów. Odstępstwa 
od tej zasady są możliwe, jeżeli instalacje 
wytwarzające gaz z odnawialnych źródeł 
energii znajdują się w odległości większej 
niż 15 km od najbliższego dostępnego 
gazociągu.
Operatorzy systemu przesyłowego 
i dystrybucyjnego również powinni 
zapewnić pierwszeństwo dostępu do sieci 
gazu produkowanego z odnawialnych 
źródeł energii, jeżeli ten gaz spełnia 
wymogi sieci. 

Or. en

Uzasadnienie

Dla gazu ze źródeł odnawialnych należy opracować system podobny do systemu 
priorytetowego dostępu dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
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Poprawka 108

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8d. Państwa członkowskie zobowiązują 
operatorów systemu przesyłowego 
i dystrybucyjnego, aby udostępnili wymogi 
dotyczące jakości dla gazu 
produkowanego z odnawialnych źródeł 
energii w celu integracji sieci, w oparciu 
i przejrzyste i niedyskryminujące normy. 
Operator sieci jest odpowiedzialny za 
nawanianie i pomiary jakości tego gazu. 

Or. en

Poprawka 109

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8e. Państwa członkowskie zapewniają 
zachęty finansowe do budowy i rozbudowy 
sieci ogrzewania w celu przesyłania ciepła 
lub medium chłodzącego z odnawialnych 
źródeł energii.

Or. en

Uzasadnienie

Pobór odnawialnych źródeł energii na dużą skalę do ogrzewania i chłodzenia uzależniony 
będzie od dostępności niezbędnej lokalnej infrastruktury grzewczej i chłodniczej. Władze 
krajowe, regionalne i lokalne będą odgrywać w tym zakresie zasadniczą rolę.
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Poprawka 110

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8f. Państwa członkowskie podejmują 
niezbędne kroki na rzecz rozbudowy 
lokalnej infrastruktury ogrzewania w celu 
dostosowania rozbudowy produkcji 
centralnego ogrzewania lub chłodzenia 
z wielkich instalacji wykorzystujących 
biomasę, energię cieplną i geotermalną. 
W sporządzonych przez siebie krajowych 
planach działań dokonuj oceny potrzeb 
w zakresie budowy nowej infrastruktury, 
w celu ułatwienia integracji takich ilości 
centralnie produkowanego ze źródeł 
odnawialnych ciepła i zimna, które są 
potrzebne do osiągnięcia krajowego celu 
na rok 2020.

Or. en

Uzasadnienie

Pobór odnawialnych źródeł energii na dużą skalę do ogrzewania i chłodzenia uzależniony 
będzie od dostępności niezbędnej lokalnej infrastruktury grzewczej i chłodniczej. Władze 
krajowe, regionalne i lokalne będą odgrywać w tym zakresie zasadniczą rolę.

Poprawka 111

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8g. Państwa członkowskie opracują 
obowiązkowe powinności i zachęty dla 
obecnych i nowych podmiotów 
budujących lokalne sieci ogrzewania 
i chłodzenia, aby korzystały z ogrzewania 
i chłodzenia zasilanego z odnawialnych 
źródeł energii. 
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Or. en

Uzasadnienie

Olbrzymi potencjał energii z biomasy, geotermalnej i słonecznej dla ogrzewania 
i chłodnictwa wymaga szybszego wykorzystania w istniejącej lub mającej powstać lokalnej 
infrastrukturze ogrzewania i chłodzenia.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – punkt B – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Orientacyjny kurs, o którym mowa w 
art. 3 ust. 2, odpowiada następującemu 
udziałowi energii ze źródeł odnawialnych:

Obowiązkowe minimalne cele okresowe,
o których mowa w art. 3 ust. 2, 
odpowiadają następującemu udziałowi 
energii ze źródeł odnawialnych:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić, że całościowe cele WE i państw członkowskich na rok 2020 zostaną 
zrealizowane, niezbędne jest również przyjęcie obowiązkowych celów okresowych. Kurs 
wnioskowany w niniejszym załączniku 1B rozpoczyna się bardzo nisko i pozostawia najwyższy 
poziom użycia energii ze źródeł odnawialnych na ostatnie lata przed 2020 r. Niespełnienie 
tych założeń sprawi, że osiągnięcie przez państwa członkowskie celu na rok 2020 będzie 
bardzo utrudnione. W takim sensie należy ją uważać za absolutnie konieczne minimum.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik II – Zasada normalizacji 
wyliczeń ilości energii elektrycznej 
pochodzącej z elektrowni wodnych

Załącznik II –

A. Zasada normalizacji wyliczeń ilości 
energii elektrycznej pochodzącej 
z elektrowni wodnych
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Stosuje się następującą zasadę normalizacji 
wyliczeń ilości energii elektrycznej 
pochodzącej z elektrowni wodnych 
w danym państwie członkowskim:

Stosuje się następującą zasadę normalizacji 
wyliczeń ilości energii elektrycznej 
pochodzącej z elektrowni wodnych 
w danym państwie członkowskim:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi QN(norm) = CN * 15/

14







 


N

Ni Ci
Qi

gdzie gdzie
N = rok referencyjny; N = rok referencyjny;

QN(norm) = znormalizowana energia 
elektryczna pochodząca ze wszystkich 
elektrowni wodnych państwa 
członkowskiego w roku N, dla celów 
obliczeniowych;

QN(norm) = znormalizowana energia 
elektryczna pochodząca ze wszystkich 
elektrowni wodnych państwa 
członkowskiego w roku N, dla celów 
obliczeniowych;

Qi = ilość energii elektrycznej faktycznie 
wyprodukowanej w roku i przez wszystkie 
elektrownie państwa członkowskiego, 
mierzona w GWh;

Qi = ilość energii elektrycznej faktycznie 
wyprodukowanej w roku i przez wszystkie 
elektrownie państwa członkowskiego, 
mierzona w GWh;

Ci = całkowita zainstalowana moc 
wszystkich elektrowni państwa 
członkowskiego w roku i, mierzona 
w MW.

Ci = całkowita zainstalowana moc 
wszystkich elektrowni państwa 
członkowskiego w roku i, mierzona 
w MW.

B. Zasada normalizacji wyliczeń ilości 
energii elektrycznej pochodzącej 
z elektrowni wiatrowych
Stosuje się następującą zasadę 
normalizacji wyliczeń ilości energii 
elektrycznej pochodzącej z elektrowni 
wodnych w danym państwie 
członkowskim:

gdzie

N = rok referencyjny;

QN(norm) = znormalizowana energia 
elektryczna pochodząca ze wszystkich 

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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elektrowni wodnych państwa 
członkowskiego w roku N, dla celów 
obliczeniowych;

Qi = ilość energii elektrycznej faktycznie 
wyprodukowanej w roku i przez wszystkie 
elektrownie państwa członkowskiego, 
mierzona w GWh;

Ci = całkowita zainstalowana moc 
wszystkich elektrowni państwa 
członkowskiego w roku i, mierzona 
w MW.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku energii pochodzącej z elektrowni wodnych i wiatrowych mogą w pewnych 
latach powstać znaczące odchylenia. Aby nie miało to wpływu na dwuletnie obowiązkowe 
minimalne cele okresowe, wydajność wiatru należy „znormalizować”, aby europejskie 
minimalne cele okresowe stały się porównywalne.
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UZASADNIENIE

U progu wieku energii odnawialnej

Niniejsze sprawozdanie powstaje w momencie, gdy cena baryłki ropy naftowej wynosi 
ok. 120 USD, a rządy na świecie przygotowują się do konferencji klimatycznej 
w Kopenhadze w roku 2009. Światowy system energetyczny znajduje się w poważnym 
kryzysie, ale – jak dobitnie stwierdza Jeremy Rifkin – ta sytuacja kryzysowa może także 
zainspirować nowe możliwości, dając początek trzeciej rewolucji przemysłowej dzięki 
rozwojowi wschodzących technologii.

UE może odegrać wiodącą rolę w tej rewolucji pod warunkiem spełnienia trzech warunków: 
nadania właściwego kształtu przedmiotowej dyrektywie, uczynienia „inteligencji w zakresie 
zasobów” i energii ze źródeł odnawialnych osią naszej przyszłej strategii w zakresie energii 
i bezpieczeństwa klimatycznego oraz utworzenia ramowych warunków dla czterech 
przedsięwzięć dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, będących przedmiotem 
zainteresowania UE. Są to:

- strategiczny sojusz z postępowymi miastami i regionami w celu zapewnienia „oddolnego” 
wykorzystywania szerokiego wachlarza technologii opisanych w sporządzonym dla PE 
sprawozdaniu dotyczącym „21 technologii energii odnawialnych w XXI w.”, w szczególności 
„budynków jako klastra energetycznego”;

- skoordynowane podejście w celu zagospodarowania ogromnego potencjału energii morskiej 
i wiatrowej na Morzu Północnym i Bałtyckim;

- ogólny plan zakrojonej na dużą skalę rewitalizacji miast w Europie Środkowej 
i Wschodniej (materiały budowlane, lokalne systemy ogrzewania, transport publiczny) wraz 
ze stopniowym realizowaniem ich dużego potencjału w zakresie wykorzystywania biomasy;

- partnerstwo z krajami w obszarze Morza Śródziemnego w zakresie wydajności elektrowni 
wykorzystujących energię promieniowania słonecznego i energię wiatrową.

Tym czterem przedsięwzięciom należy nadać charakter priorytetowy w ramach przeglądu 
TEN – infrastruktura energetyczna i w ramach finansów UE (fundusze strukturalne, EBI,...).

Pojawią się głosy, że taka strategia oznacza zbyt wysokie koszty dla gospodarki UE. Jednak 
takie rozumowanie niejednokrotnie nie uwzględnia cen ropy naftowej w przyszłości ani 
niedawnych doniesień naukowych dotyczących znacznych korzyści z szybkiego zapewnienia 
dużego udziału energii ze źródeł odnawialnych, takich jak spadek cen na giełdach energii 
elektrycznej dzięki pojawieniu się na rynku energii ze źródeł odnawialnych („merit order 
effect”) (Bode i Groscurth – 2006 (1 i 2); Sensfuß.– 2008 (3)).



PR\722155PL.doc 89/95 PE405.949v01-00

PL

Stanowisko sprawozdawcy na temat wniosku Komisji

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje sposób, w jaki we wniosku określono cele, 
tzn. obowiązkowy charakter celów zarówno na szczeblu UE, jak i krajowym oraz fakt, że 
wreszcie uwzględniono ciepłownictwo i chłodnictwo. Sformułowano także dobre propozycje 
w odniesieniu do zmniejszenia obciążeń administracyjnych wiążących się z inwestycjami 
w odnawialne źródła energii i kwestie związane z siecią energetyczną.

Słabości wniosku są zdecydowanie związane z zagadnieniem gwarancji pochodzenia 
i biopaliw.

Główne problemy i zmiany proponowane przez sprawozdawcę

1) Krok po kroku do 20% - wzmocnienie charakteru celów

Podczas wiosennego szczytu w 2007 r. 27 szefów państw wyraźnie podkreśliło wiążący 
charakter celu w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych ustalony na poziomie 
20%. Proponujemy podkreślić to jeszcze wyraźniej, nadając bardziej wiążący charakter 
celowi do osiągnięcia w 2020 r. i celom pośrednim. Ponadto zwracamy się do Komisji 
o wprowadzenie systemu wynagradzającego finansowo państwa członkowskie osiągające 
lepsze wyniki i ustanawiającego kary finansowe dla państw nieosiągających wyznaczonych 
celów. 

2) Ramy krajowe mają znaczenie: kluczowa rola krajowych planów działania 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Sukces UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zależy dziś od zbyt małej liczby 
państw, które ustanowiły skuteczną politykę. Skutki uzyskane dzięki przyjęciu dyrektywy 
będą uzależnione od rozszerzenia tych pozytywnych doświadczeń na wszystkie kraje UE. 
Gwałtowny rozwój dynamicznych źródeł energii wymaga mocnych ram krajowych 
obejmujących: analizy potencjału; wiarygodne systemy wsparcia, planowanie, dostęp do 
infrastruktury, ale także miękkie czynniki takie jak odpowiedni proces autoryzacji 
i wiedza/umiejętności. 

Rozczarowujące wyniki krajowych planów działania w zakresie wydajności energetycznej, do 
których przyczyniło się nieprecyzyjne brzmienie odnośnej dyrektywy, pokazuje znaczenie 
zapisania i egzekwowania szczegółowych i ambitnych strategii zawartych w krajowych 
planach działania w tekście dyrektywy. Komisja otrzyma uprawnienia, aby odrzucić źle 
opracowane krajowe plany działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

3) Skuteczna elastyczność zamiast niepewności prawnej i nadzwyczajnych zysków

Ponieważ rządy są prawnie zobowiązane do osiągnięcia swoich celów krajowych, które mają 
być realizowane przede wszystkim środkami krajowymi, priorytetem jest umożliwienie 
rządom zachowania kontroli nad krajowymi systemami wsparcia. Niepewność prawna 
wynikająca z instrumentów elastyczności wprowadzonych w tekście Komisji poprzez mylącą 
i skomplikowaną nową koncepcję gwarancji pochodzenia dobrze przeanalizowano w szeregu 
ekspertyz prawnych (Neuhoff i in. 2008 (4); list otwarty EFET (5)).
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Potrójna funkcja nadana gwarancjom pochodzenia w art. 8 – ujawnianie, uwzględnianie 
wsparcia/handel i uwzględnianie celów generuje trudności prawne i podważa krajowe 
systemy wsparcia tworząc obowiązkowy aspekt, w związku z którym nie można ograniczyć 
handlu, zgodnie z art. 9, nie naruszając praw podstawowych zagwarantowanych w art. 28 i 30 
traktatu UE. Takie niepewności prawne mogą być poważnym źródłem niepewności dla 
inwestorów.

Jednakże koncepcja, za którą opowiadają się duzi wytwórcy energii elektrycznej 
(np. EURELECTRIC) i podmioty zajmujące się handlem energią elektryczną (EFET), 
zakładająca wprowadzenie pewności prawnej poprzez stworzenie unijnego rynku 
certyfikatów na odnawialne źródła energii, nie jest właściwym krokiem. Taki system nie tylko 
podważyłby istniejące krajowe systemy wsparcia, ale także mógłby wygenerować 30 mld 
euro nadzwyczajnych zysków dla podmiotów zajmujących się handlem energią elektryczną 
i jej wytwórców, zmieniając systemy wsparcia średniej ceny w odniesieniu do 
poszczególnych technologii w rynek marginalny, gdzie najdroższy marginalny certyfikat na 
odnawialne źródła energii wyznaczałby cenę. Znacznie przekroczyłoby to potencjalne zyski 
z „elastyczności" wynoszące 8 mld euro, określone w ocenie wpływu Komisji. Podejście 
oparte na unijnym rynku certyfikatów zostało odrzucone przez wielu naukowców (Ragwitz, 
2008 (6)), konsumentów (np. Niemiecki Związek Przemysłu Chemicznego) i rządów 
(np. Polska, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Francja...).

Rozwiązaniem tego problemu prawnego jest rozdział trzech funkcji przyznanych gwarancjom 
pochodzenia:

- Funkcja gwarancji pochodzenia powinna zostać ograniczona do pierwotnej funkcji 
„ujawniania” przewidzianej w dyrektywie dotyczącej energii elektrycznej wytwarzanej ze 
źródeł odnawialnych z 2001 r. i znakowania ekologicznej energii elektrycznej (rynek 
wewnętrzny energii elektrycznej). Należy ulepszyć system, aby wykluczyć „podwójny 
handel” gwarancjami pochodzenia i zagwarantować „dodatkowość” dobrowolnych zakupów 
ekologicznej energii elektrycznej. Należy ukrócić wprowadzanie odbiorców w błąd poprzez 
umożliwianie, by tania energia elektryczna z istniejących elektrowni wodnych była oznaczana 
jako „ekologiczna energia elektryczna”, co sugeruje wartość dodaną dla odbiorcy, a co za tym 
idzie wyższą cenę.

- Uwzględnianie celów nie powinno odbywać się poprzez gwarancje pochodzenia, ale na 
podstawie zweryfikowanych danych z EUROSTATU. Do zapewnienia wcześnie dostępnych 
i szczegółowych danych znacznie przyczyni się niedawne porozumienie w sprawie nowego 
rozporządzenia UE na temat statystyki dotyczącej energii.

- Zostaną wprowadzone certyfikaty rozliczania transferu (TAC) dla rządów, które chcą 
zapewnić elastyczność w drodze transferów między przedsiębiorstwami a wspólnymi 
przedsięwzięciami. Certyfikaty te zagwarantują te same udogodnienia jak te opisane w tekście 
Komisji, ale bez niepewności prawnych. 

4) Zapewnienie dodatkowej elastyczności w celu osiągnięcia celów

Należy także rozszerzyć systemy elastyczności przewidziane w dyrektywie. Rządy powinny 
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mieć możliwość współpracy dzięki wymianie ilości energii ze źródeł odnawialnych w oparciu 
o statystyki dotyczące energii, ponieważ jest to prostsze, zasadne, powoduje niższe koszty 
transakcji i może być rozszerzone na wszystkie odnawialne źródła energii. Dwa lub więcej 
rządów może stworzyć regionalnie zintegrowane rynki energii ze źródeł odnawialnych, 
dzieląc się celami i systemami wsparcia. 

Należy pozwolić na przywóz energii elektrycznej z krajów niegraniczących z UE w oparciu 
o fizyczną wymianę i powinien on być uzależniony od konkretnych krajowych celów polityki 
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i wydajności energetycznej krajów sprzedających. 
Tworzenie systemu importu energii wodnej lub wiatrowej do UE przy jednoczesnej budowie 
elektrowni węglowych w krajach sąsiadujących po to, by zaspokoić ich popyt, nie służyłoby 
polityce UE w zakresie ani dostaw. W przypadku Norwegii, Islandii i Liechtensteinu jako 
krajów EOG przepisy przedmiotowej dyrektywy będą miały zastosowanie.

Wreszcie, warto przypomnieć, że największym i najtańszym instrumentem „elastyczności" 
dla państw członkowskich są krajowe środki na rzecz wydajności w odniesieniu do 
budynków, transportu, przemysłu i wykorzystania energii elektrycznej. Rządy powinny 
powiązać swoje krajowe polityki w zakresie wydajności i energii ze źródeł odnawialnych. 

5) Rozwój infrastruktury i priorytetowy dostęp do niej mają kluczowe znaczenie dla 
energii ze źródeł odnawialnych 

Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję Komisji dotyczącą zagwarantowania 
priorytetowego dostępu i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych. Należy poszerzyć tę 
koncepcję o gaz, aby promować gwarantowanie dostarczania biogazu do gazociągów, 
koncepcję, która umożliwia najwyższą wydajność przekształcania biomasy.

W dyrektywie należy zająć się poważnym elementem dyskryminacji podmiotów 
inwestujących w energię ze źródeł odnawialnych, brak socjalizacji kosztów adaptacji sieci do 
energii ze źródeł odnawialnych. Aby wykorzystać wielki potencjał wiatru przybrzeżnego 
i morskiego oraz wykorzystać energię nowych generatorów energii ze źródeł odnawialnych, 
infrastruktura sieci energetycznej wymaga adaptacji i rozbudowy. Jest to częścią naszego 
przyszłego systemu energetycznego. Dlaczego koszty te mają być ponoszone tylko przez 
podmioty inwestujące w energię ze źródeł odnawialnych, podczas gdy w latach 60., 70. i 80. 
przedsiębiorstwa energetyczne nie płaciły za kosztowną infrastrukturę sieci dużych systemów 
scentralizowanych?

Rozwój energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie będzie uzależniony 
od dwóch rodzajów infrastruktury: systemów lokalnych i budynków. Ogromny, zakrojony na 
dużą skalę potencjał biomasy, energii promieniowania słonecznego i energii geotermalnej 
będzie uzależniony od rozbudowy lokalnych systemów ogrzewania i chłodzenia. Muszą one 
stać się punktem ciężkości dyrektywy. Pojęciem rozwoju infrastruktury należy objąć także 
budynki. Dzięki interakcjom między materiałami budowlanymi, zdecentralizowanymi 
odnawialnymi źródłami opartymi na energii promieniowania słonecznego i biomasie, 
inteligentnym systemom pomiarowym i sieciami sprawią, że budynki zaczną być postrzegane 
jako generatory energii. Surowe wymogi dotyczące kodeksów budowlanych przyspieszą ten 
proces. Dachy budynków publicznych należy udostępnić podmiotom zewnętrznym 
inwestującym w energię ze źródeł odnawialnych.
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6) Innowacje organizacyjne zamiast biurokracji

Inwestycje są często hamowane niepotrzebnymi i nadmiernie zbiurokratyzowanymi 
procedurami. Czerpiąc z pozytywnych doświadczeń z wprowadzania „jednego okienka” 
w innych obszarach polityki, rządy powinny ustanowić urzędy koordynacyjne zajmujące się 
autoryzacją przede wszystkim dużych zakładów wykorzystujących energię wiatrową 
i biomasę. Należy wprowadzić maksymalny termin wydawania zezwoleń. Mniejsze 
zdecentralizowane inwestycje powinny podlegać nie skomplikowanej procedurze autoryzacji, 
ale obowiązkowi zgłoszenia.

Rozwój energii ze źródeł odnawialnych wymaga także wiedzy i umiejętności. Czynnik ludzki 
jest istotny, należy także zwiększyć obowiązki rządów, pełniących rolę katalizatorów 
szkolenia i uczenia się przez całe życie.

7) Od źle zaprojektowanych biopaliw do trwałego wykorzystywania energii z biomasy 

Sprawozdawca uważa, że za rezygnacją z obowiązkowego 10% celu w zakresie paliw ze 
źródeł odnawialnych przemawiają przytłaczające dowody. Skoncentrowanie się na paliwach 
z biomasy powinno mieć wymiar jakościowy, a nie jedynie ilościowy. Dzięki wdrożeniu 
ambitnych i dynamicznych kryteriów trwałego rozwoju można ukierunkować 
wykorzystywanie biomasy na obszary niebędące przedmiotem sporów – kategorie, w których 
należy podejmować działania – i na technologie takie jak biogaz i biomasa do celów 
wytwarzania i ogrzewania, które cechują się znacznie większą wydajnością niż biopaliwa 
z biomasy pierwszej i drugiej generacji. Taka polityka umożliwi łatwiejsze i tańsze 
osiągnięcie ogólnego celu 20%.

Potrzebna jest jasna hierarchia wykorzystywania biomasy do wytwarzania energii:

A) Określenie kategorii, w których należy podejmować działania 

Wiele rodzajów biomasy nie ma charakteru problematycznego i powinno być 
określonych jako kategorie, w których należy podejmować działania, aby przyciągnąć 
konieczne inwestycje. Obejmowałyby one 
- biomasę ze strumieni odpadów (część organiczna odpadów z gospodarstw 

domowych i przemysłu),
- pozostałości (z rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa),
- wykorzystywanie obszarów zdegradowanych, podwójne wykorzystanie 

obszarów takie jak systemy różnorodności biologicznej/zarządzania 
przeciwpowodziowego lub przeciwpożarowego, 

- nowe niespożywcze/paszowe surowce takie jak algi.

B) Określenie kategorii, w których nie należy podejmować działania 

Ograniczenie konkurencji między energią a żywnością/paszą można osiągnąć jedynie 
poprzez określenie kategorii, w których nie należy podejmować działania, takiej jak 
biopaliwa. Zależnie od sytuacji żywnościowej na świecie należy zwrócić się 
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o całkowity zakaz wykorzystania gruntów ornych do celów wytwarzania energii lub 
ograniczenie go do pewnych ilości. Poziom wykorzystania będzie określany corocznie 
przez Komisję Europejską w konsultacji z właściwymi organizacjami takimi jak FAO, 
UNDP i Światowy Program Żywnościowy.

C) Określenie obszarów, w których nie należy podejmować działania 

Obszary, w których nie należy podejmować działania, oznaczają obszary, które ze 
szczególnych względów nie mogą być wykorzystywane. Ochronę różnorodności 
biologicznej krajobrazów o wartości kulturowej można zapewnić tylko przez 
rygorystyczny oddolny system ochrony. W tym celu będą konieczne działania 
wykraczające poza zakres przedmiotowej dyrektywy mające na celu wzmocnienie 
międzynarodowej konwencji na rzecz różnorodności biologicznej i wnioski na celu 
powstrzymanie wylesiania na skalę globalną.

D) Określenie surowych kryteriów trwałego rozwoju

Należy wdrożyć zestaw kryteriów trwałego rozwoju. W szczególności:

- Należy wprowadzić dynamiczny próg w zakresie emisji gazów cieplarnianych 
(wprowadzający wymóg dotyczący minimalnych ogólnych oszczędności 
w zakresie emisji gazów cieplarnianych) z celem wynoszącym przynajmniej 55 
lub 60% oszczędności, połączony z systemem, takim jak ten przewidziany 
w dyrektywie w sprawie jakości paliw, tworzącym zachęty finansowe do 
stosowania paliw powodujących najmniejszą emisję gazów cieplarnianych. 
W skład tej metodologii muszą wejść także pośrednie zmiany w przeznaczeniu 
gruntów (LUC). 

- Minimalne wymogi w zakresie „dobrej praktyki rolniczej” muszą być bardziej 
szczegółowe niż proponowany system wzajemnej zgodności (zwłaszcza 
w odniesieniu do wody oraz stosowania pestycydów i nawozów). Wniosek 
Komisji dotyczący stosowania istniejącego systemu wzajemnej zgodności jest zbyt 
ogólnikowy, aby mógł być stosowany w odniesieniu do przywozu spoza UE-27 
i ogranicza konkurencyjność unijnych rolników.

- Należy ustanowić kryteria socjalne np. w celu ochrony rolników z krajów 
Trzeciego Świata.

Szczegóły dotyczące kryteriów trwałego rozwoju zostaną określone w ścisłej współpracy 
z Andersem Wijkmanem (PPE), sprawozdawcą komisji opiniodawczej ds. opinii komisji 
ENVI dotyczącej energii ze źródeł odnawialnych i Dorette Corbey (PSE), sprawozdawczynią 
ds. dyrektywy w sprawie jakości paliw (komisja ENVI).



PE405.949v01-00 94/95 PR\722155PL.doc

PL

Bibliografia:

(1) Bode & Groscurth (2006): The effect of the German Renewable Energy Act (EEG) on 
"the electricity price" [Wpływ niemieckiej ustawy o energii ze źródeł odnawialnych (EEG) na 
„cenę energii elektrycznej”], dokument do dyskusji 358 HWWA
(2) Bode & Groscurth (2008): Incentives to invest in electricity production from renewable 
energy under different support schemes [Bodźce do inwestowania w produkcję energii ze 
źródeł odnawialnych w ramach różnych programów wsparcia], ARRHENIUS, dokument do 
dyskusji 1E Instytutu ds. polityki energetycznej i klimatycznej
(3) Sensfuß, F. (2008): Assessment of the impact of renewable electricity generation on the 
German electricity sector An agent-based simulation approach [Ocena wpływu wytwarzania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na niemiecki sektor energii elektrycznej. 
Podejście symulacyjne]. Dissertation. Universität Karlsruhe (TH). Fortschritt-Berichte Reihe 
16 Nr. 188. VDI Verlag. Düsseldorf 
(4) Neuhoff i in., 2008 – The proposed new EU renewables directive: an interpretation 
[Proponowana nowa dyrektywa UE w sprawie źródeł odnawialnych: interpretacja]
(5) EFET – list otwarty do Claude’a Turmesa, 16 kwietnia 2008 r. – Ryzyko zakłócenia 
wewnętrznego rynku energii spowodowane wnioskiem Komisji w sprawie dyrektywy 
w sprawie odnawialnych źródeł energii
(6) Notatka M. Ragwitza (kwiecień 2008) sporządzona dla Departamentu Tematycznego PE: 
Polityka Gospodarcza i Naukowa



PR\722155PL.doc 95/95 PE405.949v01-00

PL

Annex I - List of consulted independent experts & non exhaustive list of stakeholders

The Author would like to thank the following list of independent experts for their 
contributions during the preparation of the draft report, as well as the numerous stakeholders 
that have been providing their views and suggestions to the rapporteur.

Angus Johnston M.A. - Director of Studies in Law, Faculty of Law, Cambridge

Bart Dehue - Consultant Bio Energy - Ecofys Netherlands BV

Bernard Laponche - independent consultant, France

Christiane Egger (Mag.) - deputy manager - O.Oe. Energiesparverband

Christof Timpe - Energy & Climate Division - Oeko-Institut e.V. - Institute for Applied 
Ecology - Germany

Jean-Michel Glachant (Prof.) - Head of the Department of Economics
- Faculty of Law & Economics - University Paris Sud, France

Jorge Vasconcelos - former chairman of the Portuguese Energy Regulator and of ERGEG

Karsten Neuhoff - faculty of economics - University of Cambridge, UK

Mario Ragwitz - Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research

Peter Lund (Prof.) - Helsinki University of Technology

Uwe Leprich (Prof. Dr.) - Fachbereichsvorsitzender - Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen 
- Hochschule für Technik und Wirtschaft - Saarbrücken

Uwe R. Fritsche - Energy & Climate Division - Oeko-Institut e.V. - Institute for Applied 
Ecology - Germany

Veit Bürger - Energy & Climate Division - Oeko-Institut e.V. - Institute for Applied Ecology 
- Germany

Other stakeholders consulted (non-exhaustive list)

ADEME, BEE-ev (German Renewable Energy Federation), Bundesverband Wind-Energie, 
Birdlife, Corporate Europe Observatory, Danish Energy Industries Federation, Danish 
renewable energy resources network, Business Europe, Econcern, 
EFET, Energie-Control GmbH Austria, EPAGMA, EPIA, EREC, EREF, ESTIF, EUREC, 
Eurelectric, Eurosolar, EWEA, FoE, Greenpeace, Iberdrola, International Fuel Quality Center 
(IFQC), Misereor, Oxfam, UEPA, NSF - Bureau of Nordic Family Forestry, Vattenfall, 
Verbund - Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, WWF, and many more


	722155pl.doc

