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11.1.2018 A8-0402/286 

Poprawka  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) z myślą o osiągnięciu wiążącego 

dla Unii celu co najmniej 27 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., 

o czym mowa w art. 3 [przekształconej 

dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016) 767], wkład w 

realizację tego celu jako udział energii ze 

źródeł odnawialnych w danym państwie 

członkowskim w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r., wraz z liniową 

trajektorią tego wkładu począwszy od 2021 

r.; 

(i) z myślą o osiągnięciu wiążącego 

dla Unii celu co najmniej [XX] % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., 

o czym mowa w art. 3 [przekształconej 

dyrektywy 2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016) 767], wkład w 

realizację tego celu jako udział energii ze 

źródeł odnawialnych w danym państwie 

członkowskim w końcowym zużyciu 

energii brutto w 2030 r., wraz z trajektorią 

tego wkładu począwszy od 2021 r., 

zgodnie z art. 3 [wersja przekształcona 

dyrektywy 2009/28/WE]; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

11.1.2018 A8-0402/287 

Poprawka  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) trajektorie sektorowego udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 

energii końcowej w latach 2021–2030 w 

sektorach ciepłowniczo-chłodniczym, 

elektroenergetycznym oraz transportowym; 

(ii) orientacyjne trajektorie państwa 

członkowskiego dotyczące sektorowego 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

zużyciu energii końcowej w latach 2021–

2030 w sektorach ciepłowniczo-

chłodniczym, elektroenergetycznym oraz 

transportowym; 

Or. en 
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Poprawka  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt iii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) trajektorie według technologii 

energii ze źródeł odnawialnych, które dane 

państwo członkowskie zamierza 

wykorzystać do osiągnięcia ogólnych i 

sektorowych trajektorii w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych w latach 2021–

2030, w tym łączne oczekiwane końcowe 

zużycie energii brutto według technologii i 

sektora, wyrażone w Mtoe oraz łączna 

planowana moc zainstalowana brutto 

według technologii i sektora, wyrażona w 

MW; 

(iii) orientacyjne trajektorie według 

technologii energii ze źródeł 

odnawialnych, które dane państwo 

członkowskie zamierza wykorzystać do 

osiągnięcia ogólnych i sektorowych 

trajektorii w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych w latach 2021–2030, w tym 

łączne oczekiwane końcowe zużycie 

energii brutto według technologii i sektora, 

wyrażone w Mtoe oraz łączna planowana 

moc zainstalowana brutto według 

technologii i sektora, wyrażona w MW; 

Or. en 
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Julie Girling, Evžen Tošenovský 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – punkt 2 – podpunkt iii a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iiia) Państwa członkowskie mogą 

stosować nieliniową trajektorię redukcji 

obejmującą dwa punkty odniesienia na 

mocy załącznika Ia, jeżeli jest to 

wydajniejsze pod względem 

ekonomicznym lub technicznym i nie 

wpływa na realizację unijnego wiążącego 

celu w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych na 2030 r. Państwa 

członkowskie określają taką nieliniową 

trajektorię redukcji oraz powody jej 

stosowania w zintegrowanych krajowych 

planach w zakresie energii i klimatu 

zgodnie z art. 9–12. 

 W przypadku gdy wkład w realizację 

unijnego wiążącego celu dotyczącego 

energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r., 

o którym mowa w art. 3 [przekształconej 

dyrektywy2009/28/WE zgodnie z 

wnioskiem COM(2016)0767] nie może 

zostać ograniczony zgodnie z określoną 

trajektorią, państwa członkowskie 

wyjaśniają powody tego odstępstwa, a 

także wskazują środki, które pozwoliłyby 

państwom członkowskim powrócić do ich 

trajektorii, w kolejnych zintegrowanych 

krajowych sprawozdaniach okresowych w 

zakresie energii i klimatu, które należy 

przedkładać Komisji zgodnie z art. 18; 

Or. en 
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Poprawka  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Zarządzanie unią energetyczną 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ZAŁĄCZNIK Ia: TRAJEKTORIA 

 Trajektoria, o której mowa w art. 4 lit. a) 

pkt (2) akapit drugi, obejmuje dwa 

następujące punkty odniesienia: 

 (i) 2023: S2020 + 0,2 (S2030 – S2020) 

 (ii) 2025: S2020 + 0,4 (S2030 – S2020) 

Or. en 

 


