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Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 3 –litera a – akapit 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Energia elektryczna uzyskana z 

bezpośredniego podłączenia do instalacji 

wytwarzającej energię odnawialną, która 

(i) rozpoczyna działanie później niż 
instalacja produkująca odnawialne ciekłe 

lub gazowe paliwo transportowe 

pochodzenia niebiologicznego lub w tej 

samej chwili oraz (ii) nie jest podłączona 

do sieci, może być jednak w całości 

zaliczana jako odnawialna energia 

elektryczna do celów produkcji tego 

odnawialnego ciekłego lub gazowego 

paliwa transportowego pochodzenia 

niebiologicznego; 

Energia elektryczna może być jednak w 

całości zaliczona jako odnawialna energia 

elektryczna do celów produkcji tego 

odnawialnego ciekłego lub gazowego 

paliwa transportowego pochodzenia 

niebiologicznego, jeżeli instalacja 

produkująca odnawialne ciekłe lub gazowe 

paliwo pochodzenia niebiologicznego jest 

(i) podłączona bezpośrednio do instalacji 

wytwarzającej odnawialną energię 

elektryczną lub (ii) podłączona do punktu 

sieci energii elektrycznej, lecz 

wykorzystuje tylko nadwyżkę odnawialnej 

energii elektrycznej w celu zapobiegania 

ograniczaniu produkcji energii 

odnawialnej w wyniku niedoskonałości 

sieci energoelektrycznej na co najmniej 

jednym poziomie napięcia. Aby umożliwić 

udowodnienie okoliczności z pkt (ii), do 

2019 r. Komisja przedstawi wytyczne i 

ustanowi procedurę przedstawiania tego 

dowodu. 

Or. en 
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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) niniejszego 

artykułu, wyłącznie w sytuacji, gdy jest 

ona produkowana przy zastosowaniu 

technologii wysokosprawnej kogeneracji 

według definicji zawartej w art. 2 pkt 34 

dyrektywy 2012/27/UE lub jeżeli jest 

produkowana w instalacjach stricte 

elektrycznych, których sprawność 

elektryczna netto wynosi co najmniej 

40 % i które nie stosują paliw kopalnych. 

Do celów ust. 1 lit. a) i b) niniejszego 

artykułu przepis ten ma zastosowanie 

tylko do instalacji uruchomionych po dniu 

[3 lata po dacie przyjęcia niniejszej 

dyrektywy] r. Do celów ust. 1 lit. c) 

niniejszego artykułu przepis ten nie 

narusza postanowień o wsparciu 

publicznym udzielanym w ramach 

programów zatwierdzonych do dnia [1 rok 

po dacie przyjęcia niniejszej dyrektywy] r. 

Or. en 

 

 


