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11.1.2018 A8-0392/313 

Poprawka  313 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Każde państwo członkowskie 

zapewnia, aby jego udział energii ze źródeł 

odnawialnych we wszystkich rodzajach 

transportu w 2030 r. wynosił co 

najmniej 12 % końcowego zużycia energii 

w transporcie w tym państwie 

członkowskim. W celu osiągnięcia celu 

12 % końcowego zużycia energii ze źródeł 

odnawialnych państwa członkowskie 

wymagają, aby, ze skutkiem od dnia 1 

stycznia 2021 r., dostawcy paliw 

uwzględniali minimalny udział energii ze 

źródeł odnawialnych, o którym mowa w 

art. 25. 

 Aby zostało zaliczone na poczet tego celu, 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

wynikające z zastosowania biopaliw i 

biogazu musi być zgodne z kryteriami 

określonymi w art. 26 ust. 7 w 

porównaniu z paliwami kopalnymi 

zgodnie z metodologią, o której mowa w 

art. 28 ust. 1. 

 W przypadku gdy wkład biopaliw 

produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych w danym państwie 

członkowskim jest niższy niż 2 % i w 

związku z tym nie wystarcza na pokrycie 

różnicy między obowiązkiem 

spoczywającym na dostawcy paliwa a 

wartością docelową dla transportu 
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wynoszącą 12 %, to państwo członkowskie 

może odpowiednio dostosować pułap 

określony w art. 7 ust. 1 do maksymalnej 

wysokości 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Poprawka  314 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – nagłówek 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wsparcie finansowe dla produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

Wsparcie dla produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Poprawka  315 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Z zastrzeżeniem zasad pomocy 

państwa, w celu osiągnięcia unijnego celu 

określonego w art. 3 ust. 1, państwa 

członkowskie mogą stosować systemy 

wsparcia. Systemy wsparcia na rzecz 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych są projektowane w taki 

sposób, aby uniknąć niepotrzebnych 

zakłóceń rynków energii i sprawić, aby 

producenci uwzględniali podaż i popyt na 

energię elektryczną, a także ewentualne 

ograniczenia sieciowe. 

1. Zgodnie z art. 195 TFUE i z 

zastrzeżeniem jego art. 107 i 108, w celu 

osiągnięcia lub przekroczenia celu 

unijnego i celów krajowych określonych w 

art. 3 państwa członkowskie mogą 

stosować systemy wsparcia. 

 Aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń na 

rynkach surowców, systemy wsparcia dla 

energii odnawialnej z biomasy powinny 

być tak zaprojektowane, aby uniknąć 

niewłaściwego wykorzystywania biomasy 

przede wszystkim do produkcji energii, w 

przypadku gdy znane są zastosowania 

przemysłowe lub zastosowania jako 

materiał o wyższej wartości dodanej, co 

mogłoby obejmować nadanie priorytetu 

wykorzystaniu odpadów i pozostałości. 

Państwa członkowskie powinny 

uwzględniać zrównoważoną podaż 

biomasy. 

 Systemy wsparcia na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych mają 

charakter rynkowy, tak aby uniknąć 
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zakłócenia rynków energii, i zapewniają, 

aby producenci uwzględniali podaż i popyt 

na energię elektryczną, a także ewentualne 

koszty integracji systemów lub 

ograniczenia sieciowe. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Poprawka  316 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX polegającej na dodaniu 

surowców, lecz nie na usunięciu ich z 

wykazu. Każdy akt delegowany opiera się 

na analizie najnowszego postępu naukowo-

technicznego z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE – zgodnie z 

unijnymi kryteriami zrównoważonego 

rozwoju – pozwalającej uznać, że dany 

surowiec nie generuje dodatkowego 

zapotrzebowania na grunty i sprzyja 

stosowaniu odpadów i pozostałości, nie 

powodując przy tym znaczących zakłóceń 

na rynkach w odniesieniu do produktów 

(ubocznych), odpadów ani pozostałości, a 

także zapewnia znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi i nie grozi 

negatywnym wpływem na środowisko i 

bioróżnorodność. 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 32 w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX. Każdy akt delegowany 

opiera się na analizie najnowszego postępu 

naukowo-technicznego – z odpowiednim 

uwzględnieniem zasad gospodarki o 

obiegu zamkniętym i hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowionych 

w dyrektywie 2008/98/WE, zgodnie z 

unijnymi kryteriami zrównoważonego 

rozwoju – pozwalającej uznać, że dany 

surowiec nie generuje dodatkowego 

zapotrzebowania na grunty i sprzyja 

stosowaniu odpadów i pozostałości, nie 

powodując przy tym znaczących zakłóceń 

na rynkach w odniesieniu do produktów 

(ubocznych), odpadów ani pozostałości, a 

także zapewnia znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi, w oparciu o ocenę 

cyklu życia emisji, i nie grozi negatywnym 

wpływem na środowisko i 

bioróżnorodność. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Poprawka  317 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Energia elektryczna z paliw z biomasy 

produkowana w instalacjach o mocy w 

paliwie równej lub przekraczającej 20 MW 

jest uwzględniana do celów, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie w 

sytuacji, gdy jest ona produkowana przy 

zastosowaniu technologii wysokosprawnej 

kogeneracji według definicji zawartej w 

art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Do 

celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszy przepis ma 

zastosowanie tylko do instalacji 

uruchomionych po dniu [3 years from 

date of adoption of this Directive] r. Do 

celów ust. 1 lit. c) niniejszy przepis 

pozostaje bez uszczerbku dla wsparcia 

publicznego udzielanego w ramach 

programów zatwierdzonych do dnia [3 

years after date of adoption of this 

Directive] r. 

Energia elektryczna z paliw z biomasy 

produkowana w instalacjach o mocy w 

paliwie równej lub przekraczającej 20 MW 

jest uwzględniana do celów, o których 

mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), wyłącznie w 

sytuacji, gdy jest ona produkowana przy 

zastosowaniu technologii wysokosprawnej 

kogeneracji według definicji zawartej w 

art. 2 pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE, w 

instalacjach przekształconych z obiektów 

opalanych stałymi paliwami kopalnymi 

lub poprzez stosowanie wysoko wydajnej 

technologii energii elektrycznej zgodnej z 

poziomami sprawności energetycznej 

powiązanymi z najlepszymi dostępnymi 

technikami (BAT-AEELs) zgodnie z 

definicją w decyzji wykonawczej 

(EU) 2017/1442. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Poprawka  318 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10. Do celów, o których mowa w ust. 1 

lit. a), b) i c), państwa członkowskie mogą 

wprowadzić dodatkowe wymogi w zakresie 

zrównoważonego rozwoju dla paliw z 

biomasy. 

skreśla się 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Poprawka  319 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – część B – ustęp 3 – litera a – wzór 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

SAVING = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

SAVING = (EF(t) – EB(t)/ EF(t)) 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Proponowany wzór jest matematycznie błędny. Dotychczas obowiązujący wzór jest 

matematycznie poprawny i daje w wyniku wartość bezwymiarową udziału, która w stosunku 

do wartości 100 % daje wartość procentową ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do 

przepisów zmienionych przez Komisję we wniosku. Poprawka jest konieczna ze względu na 

wewnętrzną logikę tekstu i jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Poprawka  320 

Seán Kelly 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) Frakcja biomasy zmieszanych 

odpadów komunalnych, ale nie 

segregowanych odpadów z gospodarstw 

domowych, z zastrzeżeniem celów 

recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) 

dyrektywy 2008/98/WE. 

b) Frakcja biomasy resztkowych 

odpadów komunalnych, obowiązki w 

zakresie selektywnego zbierania odpadów, 

o których mowa w dyrektywie 
2008/98/WE. 

Or. en 

 

 


