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11.1.2018 A8-0392/324 

Poprawka  324 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

Fredrick Federley 

w imieniu grupy ALDE 

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 

Motyw 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 27-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 

powinny określić swój wkład w 

osiągnięcie tego celu w swoich 

zintegrowanych krajowych planach w 

zakresie energii i klimatu z 

wykorzystaniem procesu zarządzania 

określonego w rozporządzeniu [w sprawie 

zarządzania]. 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 35-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych, któremu powinny 

towarzyszyć cele krajowe. Jedynie w 

wyjątkowych przypadkach zezwala się 

państwom członkowskim na odejście od 

poziomu przewidzianego w ramach ich 

celów o nie więcej niż 10%, jeżeli 

okoliczności należycie to uzasadniają, a 

skalę odejścia można zmierzyć i 

zweryfikować na podstawie obiektywnych 

i niedyskryminujących kryteriów. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Poprawka  325 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 2 – ustęp 2 – litera aa 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

aa) „prosument energii ze źródeł 

odnawialnych” oznacza aktywnego 

odbiorcę według definicji z dyrektywy [w 

sprawie rynku wewnętrznego], który 

zużywa, a także może magazynować i 

sprzedawać energię elektryczną 

wytwarzaną w jego obiektach, w tym w 

budownictwie wielorodzinnym, w lokalach 

handlowych lub dzielonych lokalach 

usługowych lub w zamkniętym systemie 

dystrybucyjnym, pod warunkiem że w 

przypadku prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych, niebędących 

gospodarstwami domowymi działania te 

nie stanowią ich podstawowej działalności 

handlowej lub zawodowej; 

aa) „prosument energii ze źródeł 

odnawialnych” oznacza aktywnego 

odbiorcę lub grupę działających razem 

odbiorców według definicji z dyrektywy 

[w sprawie rynku wewnętrznego], którzy 

zużywają, a także mogą magazynować i 

sprzedawać energię elektryczną 

wytwarzaną w ich obiektach, w tym w 

budownictwie wielorodzinnym, na terenie 

mieszkalnym, w lokalach handlowych, 

przemysłowych lub dzielonych lokalach 

usługowych, w ramach tego samego 

zamkniętego systemu dystrybucyjnego, a 

także w wyodrębnionych miejscach dzięki 

ustanowieniu i stosowaniu wirtualnych 

systemów wymiany; w przypadku 

prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych, niebędących 

gospodarstwami domowymi, działania te 

nie stanowią ich podstawowej działalności 

handlowej lub zawodowej; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Poprawka  326 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

José Blanco López 

w imieniu grupy S&D 

 

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 19 – ustęp 13 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13. W przypadku gdy dostawcy energii 

sprzedają odbiorcom energię ze źródeł 

odnawialnych lub pochodzącą z 

wysokosprawnej kogeneracji , informując 

przy tym o korzyściach ekologicznych lub 

innych rodzajach korzyści płynących ze 

stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych lub z wysokosprawnej 

kogeneracji, państwa 

członkowskie nakładają na dostawców 

energii obowiązek stosowania gwarancji 

pochodzenia w związku z ujawnianiem 

ilości lub udziału procentowego energii ze 

źródeł odnawialnych lub z 

wysokosprawnej kogeneracji . 

13. W przypadku gdy dostawcy energii 

sprzedają odbiorcom energię ze źródeł 

odnawialnych lub pochodzącą z 

wysokosprawnej kogeneracji, informując 

przy tym o korzyściach ekologicznych lub 

innych rodzajach korzyści płynących ze 

stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych lub z wysokosprawnej 

kogeneracji, państwa 

członkowskie nakładają na dostawców 

energii obowiązek stosowania gwarancji 

pochodzenia w celu ujawniania ilości lub 

udziału procentowego energii ze źródeł 

odnawialnych lub z wysokosprawnej 

kogeneracji.  

Państwa członkowskie wprowadzają 

odpowiednie mechanizmy umożliwiające 

producentom energii wykazanie, że 

energię elektryczną wytworzono w 

instalacjach odnawialnych źródeł energii, 

które są nowe i mają charakter 

dodatkowy. 

W tym celu państwa członkowskie 

określają gwarancje pochodzenia energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych jako 

gwarancje pochodzenia plus, jeżeli 

spełniono następujące warunki: 

a) data zakończenia produkcji to nie 

więcej niż dziesięć lat od daty podłączenia 

instalacji do sieci; oraz 
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b) instalacja nie była objęta krajowym 

programem wsparcia. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Poprawka  327 

Claude Turmes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

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 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) mają prawo ustanawiać i stosować 

wirtualne systemy wymiany na potrzeby 

zużycia, magazynowania i sprzedaży 

energii elektrycznej wytwarzanej w 

wyodrębnionych miejscach; 

 (W przypadku przyjęcia tej poprawki 

należy ją umieścić między poprawką 180 a 

181). 

Or. en 

 


