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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Unia i jej państwa członkowskie ratyfikowały porozumienie paryskie, zobowiązując się tym 

samym do utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C, a w miarę 

możliwości do ograniczenia tego wzrostu do 1,5°C. Szybkie przestawienie się na energię ze 

źródeł odnawialnych ma zasadnicze znaczenie dla realizacji tych celów.  

We wniosku Komisji przedstawiono ogólny unijny cel osiągnięcia co najmniej 27 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych, co w kontekście jej spodziewanego udziału w 2020 r. 

odpowiada zaledwie 6-procentowemu wzrostowi w ciągu 10 lat i w rzeczywistości oznacza 

spowolnienie tempa wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych w porównaniu z 

poprzednim okresem. Sprawozdawca proponuje ambitniejszy cel na poziomie 35 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r., obowiązkowe cele krajowe, dostęp priorytetowy 

oraz system gwarancji pochodzenia służący jedynie jako narzędzie identyfikowalności i 

rozliczeń. 

Kiedy prawodawcy wspierają wykorzystanie niektórych źródeł energii za pośrednictwem 

celów i dotacji, ponoszą odpowiedzialność za ostateczne negatywne skutki dla środowiska lub 

gospodarki jako całości, w związku z czym należy przewidzieć dostateczne gwarancje 

zgodnie z zasadą ostrożności. Z perspektywy klimatu należałoby promować tylko bioenergię 

wytwarzaną z odpadów i pozostałości oraz zapewnić przy tym odpowiednie gwarancje w 

zakresie ochrony jakości gleby, węgla i różnorodności biologicznej w glebie oraz 

eliminowania innych zastosowań. Polityka, która pociąga za sobą ryzyko zwiększenia emisji 

lub zmniejszenia naturalnych leśnych pochłaniaczy dwutlenku węgla, będzie sprzeczna z 

celami porozumienia paryskiego. 

W odniesieniu do transportu celem wniosku jest przeniesienie powoli wsparcia UE z biopaliw 

produkowanych z roślin spożywczych na lepsze odnawialne paliwa transportowe, takie jak 

zaawansowane biopaliwa i energia elektryczna ze źródeł odnawialnych. Limit biopaliw 

produkowanych z roślin spożywczych, który można zaliczyć na poczet realizacji celów 

dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, jest stopniowo obniżany z 7 % do 0 % w 2030 r. 

Udział biopaliw i biopłynów produkowanych z oleju palmowego powinien wynosić 0 % 

począwszy od 2021 r. Komisja powinna opracować metodykę certyfikacji biopaliw i 

biopłynów o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów.  

We wniosku określono też, że dostawcy paliw mają obowiązek stopniowego zwiększania do 

9 % do 2030 r. udziału zaawansowanych biopaliw, energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych oraz paliw uzyskanych w związku z wychwytywaniem i utylizacją dwutlenku 

węgla w oferowanych przez nich paliwach. Ten minimalny udział powinien być równy co 

najmniej 7 % redukcji natężenia emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z 2020 r. Należy 

dopilnować, by te biopaliwa przyczyniły się do istotnego ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych. Niewiele jest surowców, które rzeczywiście nie wiążą się z emisjami. W 

przypadku, gdy rezygnuje się z obecnych zastosowań surowców na rzecz produkcji biopaliw, 

odczują to pozostali użytkownicy. Szacunki emisji pośrednich oparte na analizie przeniesienia 

określającej, jakie materiały można by wykorzystać do zastąpienia surowców, oraz związane 

z nimi emisje powinny być stosowane do obliczania progu ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych w odniesieniu do zaawansowanych paliw. 

Niewłaściwe jest wprowadzanie do dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii 

obowiązków dotyczących paliw kopalnych, nawet jeśli są produkowane na bazie odpadów. 
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Takie paliwa należy wspierać za pośrednictwem innych instrumentów w ramach unijnej 

strategii na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych jest najczystszym z dostępnych paliw w sektorze 

transportu i jest obecnie najbardziej zrównoważonym i skalowalnym rozwiązaniem. Jednak 

wdrażanie na szeroką skalę transportu elektrycznego wymaga zachęt zarówno po stronie 

popytu, jak i podaży. Dostateczna sieć ładowania jest kluczowym elementem zapewnienia 

popularyzacji pojazdów elektrycznych.  

Zgodnie z przewidywaniami zaawansowane biopaliwa odegrają w perspektywie 

długoterminowej ważną rolę w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z 

lotnictwa. Energia odnawialna dostarczana dla lotnictwa będzie się wliczać do ogólnego 

obowiązku włączania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. 

Celem projektu opinii jest też uproszczenie i ograniczenie obciążeń administracyjnych. 

Jednym z proponowanych w związku z tym środków jest stworzenie zamiast 28 baz 

krajowych jednej ogólnounijnej bazy danych, w której dostawcy paliw będą dokumentować 

przeniesienia dokonane w celu wywiązania się z obowiązku włączania składników 

pochodzących ze źródeł odnawialnych do paliw. 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) Parlament Europejski w swoich 

rezolucjach w sprawie ram polityki w 

zakresie klimatu i energii na lata 2020–

2030 oraz w sprawie sprawozdania z 

postępów w dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych opowiedział się za 

wiążącym unijnym celem na 2030 r. 

przewidującym co najmniej 30 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 

całkowitym zużyciu energii końcowej, 

podkreślając, że cel ten powinien być 

realizowany w drodze ustalania 

indywidualnych celów krajowych z 

uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i 

potencjału poszczególnych państw 

członkowskich. 

(6) Parlament Europejski w swoich 

rezolucjach w sprawie ram polityki w 

zakresie klimatu i energii na lata 2020–

2030 oraz w sprawie sprawozdania z 

postępów w dziedzinie energii ze źródeł 

odnawialnych opowiedział się za 

wiążącym unijnym celem na 2030 r. 

przewidującym co najmniej 30 % udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w 

całkowitym zużyciu energii końcowej, 

podkreślając, że cel ten powinien być 

realizowany w drodze ustalania 

indywidualnych celów krajowych z 

uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i 

potencjału poszczególnych państw 

członkowskich. W rezolucji w sprawie 
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sprawozdania z postępów w dziedzinie 

energii odnawialnej Parlament 

Europejski poszedł jeszcze dalej i 

podkreślił, że w świetle porozumienia 

paryskiego Unia powinna przyjąć 

zdecydowanie ambitniejszy cel. 

 

Poprawka  2 

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 wiążące cele krajowe. 

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]. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Ustanowienie wiążącego unijnego 

celu dotyczącego energii ze źródeł 

odnawialnych na rok 2030 będzie nadal 

zachętą do rozwijania technologii 

pozwalających wytwarzać energię 

odnawialną i gwarantujących pewność 

inwestycji. Cel wyznaczony na poziomie 

Unii dałby państwom członkowskim 

większą elastyczność w realizacji ich 

celów w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w sposób najbardziej 

opłacalny i z uwzględnieniem specyficznej 

sytuacji państw, ich koszyków 

(8) Ustanowienie wiążących unijnych i 

krajowych celów dotyczących energii ze 

źródeł odnawialnych na rok 2030 będzie 

nadal zachętą do rozwijania technologii 

pozwalających wytwarzać energię 

odnawialną i gwarantujących pewność 

inwestycji. 
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energetycznych i możliwości wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Państwa członkowskie powinny 

rozważyć, w jakim zakresie 

wykorzystywanie różnych źródeł energii 

jest zgodne z celem ograniczenia 

ocieplenia klimatu do 1,5°C powyżej 

poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz 

zgodne z celem gospodarki wolnej od 

paliw kopalnych, a jednocześnie 

gospodarki niskoemisyjnej. Uprawnienia 

do przyjmowania aktów w tym zakresie 

należy przekazać Komisji, aby mogła 

ocenić, jaki wkład w osiąganie tych celów 

mają różne rodzaje odnawialnych źródeł 

energii, w oparciu o okres zwrotu 

nakładów i wyniki w porównaniu z 

paliwami kopalnymi, oraz rozważyć 

zaproponowanie maksymalnego 

dopuszczalnego okresu zwrotu nakładów 

jako kryterium zrównoważonego rozwoju, 

w szczególności w odniesieniu do biomasy 

lignocelulozowej. 

Uzasadnienie 

Poprawka związana z kryteriami zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 26 i które 

stanowią jeden z kluczowych elementów przekształcenia dyrektywy w sprawie energii ze 

źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Państwa członkowskie powinny 

zastosować dodatkowe środki, w razie 

(10) Państwa członkowskie powinny 

zastosować dodatkowe środki, w razie 
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gdyby udział energii ze źródeł 

odnawialnych na poziomie Unii nie był 

zgodny z unijnym dążeniem do osiągnięcia 

co najmniej 27-procentowego udziału 

energii odnawialnej. Jak określono w 

rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], 

jeżeli Komisja podczas oceny 

zintegrowanych krajowych planów w 

zakresie energii i klimatu stwierdzi 

istnienie rozbieżności między planowanym 

a pożądanym zwiększeniem udziału energii 

ze źródeł odnawialnych, może zastosować 

środki na poziomie UE umożliwiające 

osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli 

podczas oceny zintegrowanych krajowych 

planów w zakresie energii i klimatu 

Komisja stwierdzi istnienie rozbieżności w 

poziomie realizacji celu, państwa 

członkowskie powinny zastosować środki 

określone w rozporządzeniu [w sprawie 

zarządzania], które dają im wystarczającą 

swobodę wyboru stosownych działań. 

gdyby udział energii ze źródeł 

odnawialnych na poziomie Unii nie był 

zgodny z unijnym dążeniem do osiągnięcia 

co najmniej 35-procentowego udziału 

energii odnawialnej. Jak określono w 

rozporządzeniu [w sprawie zarządzania], 

jeżeli Komisja podczas oceny 

zintegrowanych krajowych planów w 

zakresie energii i klimatu stwierdzi 

istnienie rozbieżności między planowanym 

a pożądanym zwiększeniem udziału energii 

ze źródeł odnawialnych, może zastosować 

środki na poziomie UE umożliwiające 

osiągnięcie wyznaczonego celu. Jeżeli 

podczas oceny zintegrowanych krajowych 

planów w zakresie energii i klimatu 

Komisja stwierdzi istnienie rozbieżności w 

poziomie realizacji celu, państwa 

członkowskie powinny zastosować środki 

określone w rozporządzeniu [w sprawie 

zarządzania]. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Promowanie energii ze źródeł 

odnawialnych powinno opierać się na 

zasadach gospodarki o obiegu 

zamkniętym i kaskadowego 

wykorzystywania zasobów, aby zwiększyć 

zasobooszczędność produktów i 

materiałów oraz zminimalizować ilość 

wytwarzanych odpadów. Niniejsza 

dyrektywa powinna zatem być zgodna z 

tymi zasadami i nadal promować 

przetwarzanie odpadów na surowce 

wtórne zgodnie z celami określonymi w 

dyrektywie 2008/98/WE. 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii powinna przestrzegać zasad gospodarki o 

obiegu zamkniętym i pobudzać rynek surowców wtórnych. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Aby wspierać ambitny wkład 

państw członkowskich w realizację 

unijnego celu również w drodze 

zastosowania instrumentów finansowych, 

należy utworzyć w tych państwach ramy 

finansowe mające na celu ułatwienie 

inwestycji w projekty związane z energią 

odnawialną, aby wspierać ambitny wkład 

tych państw w realizację unijnego celu 
również w drodze zastosowania 

instrumentów finansowych. 

(11) Aby wspierać państwa 

członkowskie w osiąganiu ich celów, 

należy utworzyć w tych państwach ramy 

finansowe mające na celu ułatwienie 

inwestycji w projekty związane z energią 

odnawialną, również w drodze 

zastosowania instrumentów finansowych. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Komisja powinna ułatwiać 

wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 

właściwymi organami i instytucjami 

krajowymi i regionalnymi, np. organizując 

regularne spotkania w celu znalezienia 

wspólnej metody zwiększenia popularności 

opłacalnych projektów w zakresie energii 

odnawialnej, zachęcania do inwestycji w 

nowe, elastyczne i czyste technologie oraz 

w celu opracowania odpowiedniej strategii 

wycofywania technologii, które nie 

przyczyniają się do redukcji emisji lub nie 

zapewniają dostatecznej elastyczności na 

podstawie przejrzystych kryteriów i 

wiarygodnych rynkowych sygnałów 

cenowych. 

(13) Komisja powinna ułatwiać 

wymianę najlepszych praktyk pomiędzy 

właściwymi organami i instytucjami 

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, np. 

organizując regularne spotkania w celu 

znalezienia wspólnej metody zwiększenia 

popularności opłacalnych projektów w 

zakresie energii odnawialnej, zachęcania 

do inwestycji w nowe, elastyczne i czyste 

technologie oraz w celu opracowania 

odpowiedniej strategii wycofywania 

technologii, które nie przyczyniają się do 

redukcji emisji lub nie zapewniają 

dostatecznej elastyczności na podstawie 

przejrzystych kryteriów i wiarygodnych 

rynkowych sygnałów cenowych. 

 

Poprawka  9 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Systemy wsparcia dla energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych okazały się skutecznym 

sposobem propagowania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli 

państwa członkowskie zdecydują się na 

wdrożenie programów wsparcia, wsparcie 

to powinno być udzielane w formie, która 

spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w 

funkcjonowaniu rynku energii 

elektrycznej. W tym celu coraz więcej 

państw członkowskich przyznaje wsparcie 

w formie pomocy udzielanej jako dodatek 

do przychodów generowanych na rynku. 

(15) Systemy wsparcia dla energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych okazały się skutecznym 

sposobem propagowania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Jeżeli 

państwa członkowskie zdecydują się na 

wdrożenie programów wsparcia, wsparcie 

to powinno być udzielane w formie, która 

spowodowałaby jak najmniej zakłóceń w 

funkcjonowaniu rynku energii 

elektrycznej. W tym celu coraz więcej 

państw członkowskich przyznaje wsparcie 

w formie pomocy udzielanej jako dodatek 

do przychodów generowanych na rynku. W 

przypadku źródeł biomasy, które mogą być 

konkurencyjne dla producentów 

materiałów, systemy wsparcia powinny w 

jak najmniejszym stopniu zakłócać 

działanie rynku dostaw biomasy. 

Uzasadnienie 

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym wymaga, by systemy wsparcia energii 

odnawialnej nie zakłócały międzysektorowej konkurencji w obszarze dostaw biomasy. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Systemy wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł 

powinny być wdrażane przy najniższych 

możliwych kosztach dla konsumentów i 

podatników. Przy opracowywaniu 

systemów wsparcia i przy przyznawaniu 

wsparcia państwa członkowskie powinny 

dążyć do zminimalizowania ogólnych 

kosztów wdrażania systemów i w pełni 

uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju 

sieci i systemów, wynikły koszyk 

(16) Systemy wytwarzania energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł, 

włącznie z magazynowaniem energii, 
powinny być wdrażane przy jak najwyższej 

oszczędności kosztowej dla konsumentów i 

podatników. Przy opracowywaniu 

systemów wsparcia i przy przyznawaniu 

wsparcia państwa członkowskie powinny 

dążyć do zminimalizowania ogólnych 

kosztów wdrażania systemów i w pełni 

uwzględniać potrzeby w zakresie rozwoju 
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energetyczny oraz długoterminowy 

potencjał technologii. 

sieci i systemów, w tym rozwoju systemów 

przesyłania energii elektrycznej wysokiego 

napięcia, wynikły koszyk energetyczny 

oraz długoterminowy potencjał 

technologii. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16a) Podczas planowania 

infrastruktury potrzebnej do wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych należy uwzględnić w 

stosowny sposób strategie polityczne 

związane z udziałem tych, których te 

projekty dotyczą, w tym ludności tubylczej, 

z należytym poszanowaniem jej praw do 

gruntów.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (16b) Konsumenci powinni otrzymywać 

wyczerpujące informacje, w tym na temat 

korzyści wynikających z efektywności 

energetycznej systemów ogrzewania i 

chłodzenia oraz niższych kosztów 

eksploatacji pojazdów elektrycznych, aby 

umożliwić im dokonanie indywidualnych 

wyborów konsumenckich w odniesieniu 

do energii ze źródeł odnawialnych i 

uniknąć blokady technologicznej. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Otwarcie systemów wsparcia dla 

uczestników transgranicznych zmniejsza 

negatywne skutki dla wewnętrznego rynku 

energii i może, pod pewnymi warunkami, 

pomóc państwom członkowskim w 

osiągnięciu unijnego celu w sposób 

bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny 

jest również naturalnym następstwem 

rozwoju unijnej polityki w dziedzinie 

energii odnawialnej, w sytuacji gdy 

wiążący cel na poziomie unijnym zastępuje 

wiążące cele krajowe. Należy zatem 

zobowiązać państwa członkowskie do 

stopniowego i częściowego otwierania 

możliwości uzyskiwania wsparcia dla 

projektów zlokalizowanych w innych 

państwach członkowskich i do określenia 

kilku sposobów realizacji takiego 

stopniowego otwierania przy zapewnieniu 

zgodności z postanowieniami Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym 

art. 30, 34 i 110. 

(17) Otwarcie systemów wsparcia dla 

uczestników transgranicznych zmniejsza 

negatywne skutki dla wewnętrznego rynku 

energii i może, pod pewnymi warunkami, 

pomóc państwom członkowskim w 

osiągnięciu unijnego celu w sposób 

bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny 

jest również naturalnym następstwem 

rozwoju unijnej polityki w dziedzinie 

energii odnawialnej, w sytuacji gdy 

wiążący cel na poziomie unijnym 

towarzyszy wiążącym celom krajowym. 

Należy zatem zobowiązać państwa 

członkowskie do stopniowego i 

częściowego otwierania możliwości 

uzyskiwania wsparcia dla projektów 

zlokalizowanych w innych państwach 

członkowskich i do określenia kilku 

sposobów realizacji takiego stopniowego 

otwierania przy zapewnieniu zgodności z 

postanowieniami Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym 

art. 30, 34 i 110. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Konieczne jest określenie 

przejrzystych i jednoznacznych zasad 

obliczania udziału energii ze źródeł 

odnawialnych i definiowania takich źródeł. 

(20) Konieczne jest określenie 

przejrzystych i jednoznacznych zasad 

obliczania udziału energii ze źródeł 

odnawialnych i definiowania takich źródeł. 

W tym kontekście należy uwzględnić 

energię obecną w oceanach i innych 

częściach wód w postaci fal, prądów 

morskich, pływów, oceanicznych 

gradientów energii cieplnej lub 

gradientów zasolenia. 

Uzasadnienie 

Należy zachować to odniesienie, zapisane w dotychczasowej dyrektywie, ze względu na 
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potencjał morskich odnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (20a) Energia z morskich źródeł 

odnawialnych stanowi dla Unii wyjątkową 

możliwość ograniczenia jej zależności od 

paliw kopalnych, przyczynienia się do 

realizacji unijnych celów redukcji emisji 

CO2 oraz stworzenia nowej branży 

przemysłowej generującej miejsca pacy na 

znacznej części terytorium UE, w tym w 

regionach najbardziej oddalonych. 

Dlatego też Unia powinna dążyć do 

stworzenia warunków prawnych i 

gospodarczych sprzyjających 

wykorzystywaniu tych źródeł energii. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) W komunikacie Komisji z dnia 20 

lipca 2016 r. zatytułowanym „Europejska 

strategia na rzecz mobilności 

niskoemisyjnej” podkreślono szczególne 

znaczenie – w perspektywie 

średnioterminowej – zaawansowanych 

biopaliw dla lotnictwa. Lotnictwo 

komercyjne jest całkowicie uzależnione od 

paliw płynnych, ponieważ nie istnieje 

bezpieczna i zatwierdzona alternatywa dla 

cywilnego przemysłu lotniczego. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Aby w załączniku IX uwzględnić 

zasady hierarchii postępowania z odpadami 

określone w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, 

unijne kryteria zrównoważonego rozwoju 

oraz potrzebę zagwarantowania, że 

przepisy załącznika nie powodują 

dodatkowego zapotrzebowania na grunty w 

związku z propagowaniem 

wykorzystywania odpadów i pozostałości, 

Komisja przy regularnej ocenie załącznika 

powinna rozważyć uwzględnienie 

dodatkowych surowców, które nie 

powodują istotnych zakłóceń na rynkach 

produktów (ubocznych), odpadów ani 

pozostałości. 

(25) Aby w załączniku IX uwzględnić 

zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, 

zasady hierarchii postępowania z odpadami 

określone w dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE17, 

unijne kryteria zrównoważonego rozwoju, 

analizę emisji w oparciu o cykl życia oraz 

potrzebę zagwarantowania, że przepisy 

załącznika nie powodują dodatkowego 

zapotrzebowania na grunty w związku z 

propagowaniem wykorzystywania 

odpadów i pozostałości, Komisja powinna 

poddawać załącznik regularnej ocenie oraz 

rozważyć w przypadku wszelkich 

proponowanych zmian załącznika ich 

wpływ na rynki produktów (ubocznych), 

odpadów lub pozostałości. 

__________________ __________________ 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. 

L 312 z 22.11.2008, s. 3). 

17 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 

2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. 

L 312 z 22.11.2008, s. 3). 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) W rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w 

sprawie oleju palmowego i wylesiania 

lasów deszczowych wezwano Komisję do 

podjęcia działań w celu stopniowego 

wycofania – najlepiej do 2020 r. – 

wchodzących w skład biopaliw olejów 

roślinnych, w tym oleju palmowego, 

których produkcja powoduje wylesianie. 

 

Poprawka  19 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Aby stworzyć możliwości 

zmniejszenia kosztów osiągnięcia unijnego 

celu określonego w niniejszej 

dyrektywie oraz aby państwa członkowskie 

mogły w sposób elastyczny przestrzegać 

swojego obowiązku utrzymania swoich 

starań po roku 2020 co najmniej na 

poziomie krajowych celów na 2020 r. , 

należy ułatwić użytkowanie w państwach 

członkowskich energii ze źródeł 

odnawialnych w innych państwach 

członkowskich oraz umożliwić państwom 

członkowskim uwzględnianie energii ze 

źródeł odnawialnych, zużytych w innych 

państwach członkowskich na poczet 

swojego udziału energii odnawialnej . 

Dlatego niezbędne są mechanizmy 

współpracy , które byłyby uzupełnieniem 

obowiązków otwierania możliwości 

uzyskania wsparcia dla projektów 

zlokalizowanych w innych państwach 

członkowskich . Takie mechanizmy to 

m.in. transfery statystyczne, wspólne 

projekty państw członkowskich lub 

wspólne systemy wsparcia. 

(26) Aby stworzyć możliwości 

zmniejszenia kosztów osiągnięcia celów 

określonych w niniejszej dyrektywie oraz 

aby państwa członkowskie mogły w 

sposób elastyczny przestrzegać swojego 

obowiązku utrzymania swoich starań po 

roku 2020 co najmniej na poziomie 

krajowych celów na 2020 r., należy ułatwić 

użytkowanie w państwach członkowskich 

energii ze źródeł odnawialnych w innych 

państwach członkowskich oraz umożliwić 

państwom członkowskim uwzględnianie 

energii ze źródeł odnawialnych, zużytych 

w innych państwach członkowskich na 

poczet swojego udziału energii 

odnawialnej. Dlatego niezbędne 

są mechanizmy współpracy , które byłyby 

uzupełnieniem obowiązków otwierania 

możliwości uzyskania wsparcia dla 

projektów zlokalizowanych w innych 

państwach członkowskich . 

Takie mechanizmy to m.in. transfery 

statystyczne, wspólne projekty państw 

członkowskich lub wspólne systemy 

wsparcia. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do prowadzenia wszelkich 

odpowiednich form współpracy w związku 

z celami ustalonymi w niniejszej 

dyrektywie. Taka współpraca może być 

prowadzona dwustronnie lub wielostronnie 

na wszystkich szczeblach. Oprócz 

mechanizmów mających wpływ na 

obliczanie oraz wypełnianie celów w 

zakresie udziału energii odnawialnej, 

(27) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do prowadzenia wszelkich 

odpowiednich form współpracy w związku 

z celami ustalonymi w niniejszej 

dyrektywie. Taka współpraca może być 

prowadzona dwustronnie lub wielostronnie 

na wszystkich szczeblach. Oprócz 

mechanizmów mających wpływ na 

obliczanie oraz wypełnianie celów w 

zakresie udziału energii odnawialnej, 
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ustalonych wyłącznie niniejszą dyrektywą, 

mianowicie transferów statystycznych 

między państwami członkowskimi, 

wspólnych projektów i wspólnych 

systemów wsparcia, taka współpraca może 

również przyjąć postać na przykład 

wymiany informacji i najlepszych praktyk, 

przewidzianej w szczególności 

w platformie internetowej 

ustanowionej rozporządzeniem [w sprawie 

zarządzania], oraz dobrowolnej 

koordynacji wszystkich rodzajów 

systemów wsparcia. 

ustalonych wyłącznie niniejszą dyrektywą, 

mianowicie transferów statystycznych 

między państwami członkowskimi, 

wspólnych projektów i wspólnych 

systemów wsparcia, taka współpraca 

powinna odbywać się też w ramach 

partnerstwa makroregionalnego 

ustanowionego rozporządzeniem (UE) ... 

[w sprawie zarządzania] i może również 

przyjąć postać na przykład wymiany 

informacji i najlepszych praktyk, 

przewidzianej w szczególności w 

platformie internetowej, ustanowionej 

rozporządzeniem [w sprawie zarządzania], 

oraz dobrowolnej koordynacji wszystkich 

rodzajów systemów wsparcia. Strategia 

Komisji w zakresie transeuropejskich sieci 

energetycznych (TEN-E) powinna 

wspierać cele niniejszej dyrektywy oraz 

wprowadzić dodatkowe zachęty do 

współpracy transgranicznej i regionalnej 

między państwami członkowskimi w 

dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych. 

Uzasadnienie 

Jednym z celów europejskiej unii energetycznej jest promowanie lepszej koordynacji i 

wymiany informacji między państwami członkowskimi na temat ich polityk energetycznych. 

Należy to również odzwierciedlić w niniejszej dyrektywie zgodnie z innymi instrumentami UE 

na rzecz transgranicznych projektów infrastrukturalnych, takich jak strategia w zakresie 

transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Powinna istnieć możliwość 

zaliczania importowanej energii 

elektrycznej, wyprodukowanej poza 

terytorium Unii z odnawialnych źródeł 

energii, na poczet udziałów energii 

odnawialnej w państwach członkowskich. 

Aby zagwarantować odpowiednie skutki 

zastępowania energii konwencjonalnej 

energią ze źródeł odnawialnych w Unii, a 

(28) Powinna istnieć możliwość 

zaliczania importowanej energii 

elektrycznej, wyprodukowanej poza 

terytorium Unii z odnawialnych źródeł 

energii, na poczet realizacji celów państw 

członkowskich. Aby zagwarantować 

odpowiednie skutki zastępowania energii 

konwencjonalnej energią ze źródeł 

odnawialnych w Unii, a także w państwach 
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także w państwach trzecich, należy 

zagwarantować, że taki import może być w 

miarodajny sposób prześledzony i 

rozliczony. Uwzględnione zostaną takie 

umowy z państwami trzecimi dotyczące 

organizacji takiego handlu energią 

elektryczną pochodzącą z odnawialnych 

źródeł energii. Jeżeli na mocy 

odpowiedniej decyzji podjętej w ramach 

Traktatu o Wspólnocie Energetycznej18 

umawiające się strony tego traktatu są 

związane przepisami niniejszej dyrektywy, 

zastosowanie powinny mieć środki 

współpracy między państwami 

członkowskimi przewidziane w niniejszej 

dyrektywie. 

trzecich, należy zagwarantować, że taki 

import może być w miarodajny sposób 

prześledzony i rozliczony. Uwzględnione 

zostaną takie umowy z państwami trzecimi 

dotyczące organizacji takiego handlu 

energią elektryczną pochodzącą z 

odnawialnych źródeł energii. Jeżeli na 

mocy odpowiedniej decyzji podjętej w 

ramach Traktatu o Wspólnocie 

Energetycznej18 umawiające się strony 

tego traktatu są związane przepisami 

niniejszej dyrektywy, 

zastosowanie powinny mieć środki 

współpracy między państwami 

członkowskimi przewidziane w niniejszej 

dyrektywie. 

__________________ __________________ 

18Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18. 18Dz.U. L 198 z 20.7.2006, s. 18. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Na poziomie krajowym i 

regionalnym zasady i obowiązki dotyczące 

minimalnych wymogów dotyczących 

stosowania energii ze źródeł odnawialnych 

w nowych i wyremontowanych budynkach 

doprowadziły do znacznego wzrostu 

użytkowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Działania te powinny być 

wspierane w szerszym kontekście unijnym, 

podobnie jak bardziej wydajne 

zastosowania wykorzystujące energię ze 

źródeł odnawialnych w przepisach i 

kodeksach budowlanych. 

(33) Na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym zasady i 

obowiązki dotyczące minimalnych 

wymogów dotyczących stosowania energii 

ze źródeł odnawialnych w nowych i 

wyremontowanych budynkach 

doprowadziły do znacznego wzrostu 

użytkowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Działania te powinny być 

wspierane w szerszym kontekście unijnym, 

podobnie jak bardziej wydajne 

zastosowania wykorzystujące energię ze 

źródeł odnawialnych w przepisach i 

kodeksach budowlanych. 

Uzasadnienie 

Biorąc w szczególności pod uwagę cel niniejszej dyrektywy, jakim jest promowanie 

społeczności wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, działania na szczeblu lokalnym 

odgrywają i będą odgrywać decydującą rolę w realizacji unijnych celów w zakresie 

oszczędności energii oraz wykorzystania źródeł odnawialnych. 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) Ponieważ środki krajowe służące 

rozwojowi energii cieplnej i chłodniczej ze 

źródeł odnawialnych powinny opierać się 

na kompleksowym rozpoznawaniu i 

analizie krajowego potencjału w zakresie 

energii odnawialnej i odpadowej oraz 

zapewniać większy udział odnawialnych 

źródeł energii oraz ciepła i chłodu 

odpadowego w zużyciu energii, należy 

zobowiązać państwa członkowskie do 

przeprowadzenia oceny ich krajowego 

potencjału w zakresie odnawialnych źródeł 

energii oraz wykorzystania ciepła i chłodu 

odpadowego do ogrzewania i chłodzenia, 

w szczególności w celu upowszechnienia 

wykorzystania energii odnawialnej w 

instalacjach grzewczych i chłodniczych 

oraz propagowania efektywnego i 

konkurencyjnego systemu ciepłowniczego 

i chłodniczego według definicji w art. 2 pkt 

41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/27/UE21. Warunkiem 

zapewnienia spójności z wymogami w 

zakresie efektywności energetycznej 

dotyczącymi ogrzewania i chłodzenia oraz 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych 

jest włączenie wspomnianej oceny do 

kompleksowych ocen przeprowadzanych i 

zgłaszanych na podstawie art. 14 tej 

dyrektywy. 

(35) Ponieważ środki krajowe służące 

rozwojowi energii cieplnej i chłodniczej ze 

źródeł odnawialnych powinny opierać się 

na kompleksowym rozpoznawaniu i 

analizie krajowego potencjału w zakresie 

energii odnawialnej i odpadowej oraz 

zapewniać większy udział odnawialnych 

źródeł energii – w szczególności dzięki 

wspieraniu innowacyjnych technologii, 

takich jak pompy cieplne i technologie w 

zakresie energii geotermalnej i słonecznej 

– oraz ciepła i chłodu odpadowego w 

zużyciu energii, należy zobowiązać 

państwa członkowskie do przeprowadzenia 

oceny ich krajowego potencjału w zakresie 

odnawialnych źródeł energii oraz 

wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego 

do ogrzewania i chłodzenia, w 

szczególności w celu upowszechnienia 

wykorzystania energii odnawialnej w 

instalacjach grzewczych i chłodniczych 

oraz propagowania efektywnego i 

konkurencyjnego systemu ciepłowniczego 

i chłodniczego według definicji w art. 2 pkt 

41 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/27/UE21. Warunkiem 

zapewnienia spójności z wymogami w 

zakresie efektywności energetycznej 

dotyczącymi ogrzewania i chłodzenia oraz 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych 

jest włączenie wspomnianej oceny do 

kompleksowych ocen przeprowadzanych i 

zgłaszanych na podstawie art. 14 tej 

dyrektywy. 

__________________ __________________ 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 

21 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 
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2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 

dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 

(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1). 

2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 

dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 

(Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1). 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 45 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(45) Ważne jest, aby udzielać 

informacji, w jaki sposób energia 

elektryczna jest rozdzielana odbiorcom 

końcowym. Aby poprawić jakość tych 

przekazywanych konsumentom 

informacji, państwa członkowskie powinny 

zadbać o to, aby gwarancje pochodzenia 

były wydawane dla wszystkich 

produkowanych jednostek energii 

odnawialnej. Ponadto w celu uniknięcia 

podwójnej rekompensaty producenci 

energii odnawialnej już otrzymujący 

wsparcie finansowe nie powinni 

otrzymywać gwarancji pochodzenia. 

Gwarancje pochodzenia powinny być 

jednak wykorzystywane w związku z 

ujawnianiem informacji, aby konsumenci 

końcowi mogli otrzymywać przejrzyste, 

wiarygodne i wystarczające dowody na to, 

że odpowiednie jednostki energii pochodzą 

ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w 

przypadku energii elektrycznej objętej 

wsparciem gwarancje pochodzenia 

powinny być sprzedawane na aukcji, a 

przychody ze sprzedaży należy 

wykorzystywać w celu obniżenia dotacji 

publicznych na rzecz energii odnawialnej. 

(45) Ważne jest, aby udzielać 

informacji, w jaki sposób energia ze źródeł 

odnawialnych wprowadzana do sieci 

elektrycznej i gazowej jest rozdzielana 

odbiorcom końcowym. Aby poprawić 

jakość tych przekazywanych konsumentom 

informacji, państwa członkowskie powinny 

zadbać o to, aby gwarancje pochodzenia 

były wydawane dla wszystkich 

produkowanych jednostek energii 

odnawialnej, jakie są wprowadzane 

zarówno do sieci elektrycznej, jak i 

gazowej. Ponadto w celu uniknięcia 

podwójnej rekompensaty producenci 

energii odnawialnej już otrzymujący 

wsparcie finansowe nie powinni 

otrzymywać gwarancji pochodzenia. 

Gwarancje pochodzenia powinny być 

jednak wykorzystywane w związku z 

ujawnianiem informacji, aby konsumenci 

końcowi mogli otrzymywać przejrzyste, 

wiarygodne i wystarczające dowody na to, 

że odpowiednie jednostki energii pochodzą 

ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w 

przypadku energii odnawialnej objętej 

wsparciem gwarancje pochodzenia 

powinny być sprzedawane na aukcji, a 

przychody ze sprzedaży należy 

wykorzystywać w celu obniżenia dotacji 

publicznych na rzecz energii odnawialnej. 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby gwarancje pochodzenia były wydawane dla 

każdej jednostki, zarówno energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak i gazu ze źródeł 

odnawialnych. 
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Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 49 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (49a) Należy również zastanowić się nad 

innymi innowacyjnymi środkami, które 

przyciągną większe inwestycje w nowe 

technologie, takimi jak umowy o poprawę 

efektywności energetycznej i procedury 

normalizacyjne w finansowaniu 

publicznym. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 51 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(51) Specyficzną sytuację regionów 

najbardziej oddalonych uznano w art. 349 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Sektor energetyczny w 

regionach najbardziej oddalonych często 

charakteryzuje się izolacją, ograniczoną 

podażą i uzależnieniem od paliw 

kopalnych, chociaż w regionach tych 

występują duże zasoby lokalnych 

odnawialnych źródeł energii. Regiony 

najbardziej oddalone mogłyby zatem 

służyć jako przykłady stosowania 

innowacyjnych technologii energetycznych 

w Unii. Należy więc propagować 

wykorzystanie energii ze źródeł 

odnawialnych, aby osiągnąć wyższy 

stopień autonomii energetycznej dla tych 

regionów i uznać ich szczególną sytuację 

pod względem potencjału energii 

odnawialnych oraz potrzeb w zakresie 

wsparcia publicznego. 

(51) Specyficzną sytuację regionów 

najbardziej oddalonych uznano w art. 349 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Sektor energetyczny w 

regionach najbardziej oddalonych często 

charakteryzuje się izolacją, ograniczoną 

podażą i droższymi dostawami oraz 

uzależnieniem od paliw kopalnych, chociaż 

w regionach tych występują duże zasoby 

lokalnych odnawialnych źródeł energii, w 

szczególności biomasy. Regiony 

najbardziej oddalone mogłyby zatem 

służyć jako przykłady stosowania 

innowacyjnych technologii energetycznych 

w Unii. Należy więc przyjąć strategię na 

rzecz energii ze źródeł odnawialnych, aby 

osiągnąć wyższy stopień autonomii 

energetycznej dla tych regionów, 

zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i uznać 

szczególną sytuację tych regionów pod 

względem potencjału energii odnawialnych 

oraz potrzeb w zakresie wsparcia 

publicznego. Z drugiej strony regiony 

najbardziej oddalone powinny być w 

stanie w pełni wykorzystywać potencjał 

swoich zasobów, przy ścisłym 
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poszanowaniu kryteriów zrównoważonego 

rozwoju i lokalnych uwarunkowań, by 

zwiększać produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych i niezależność 

energetyczną. 

Uzasadnienie 

Zaopatrzenie w energię z paliw kopalnych w regionach najbardziej oddalonych (co najmniej 

80 % w niektórych regionach) pociąga za sobą dodatkowe koszty, które niekorzystnie 

wpływają na lokalną gospodarkę i siłę nabywczą mieszkańców. Jednocześnie regiony te 

posiadają znaczne zasoby biomasy, które powinny być w stanie wykorzystać. 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(53) W związku z rosnącym znaczeniem 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych na użytek własny istnieje 

potrzeba zdefiniowania prosumentów 

energii ze źródeł odnawialnych oraz 

wprowadzenia ram regulacyjnych, które 

dałyby takim konsumentom uprawnienia 

do wytwarzania, przechowywania, 

użytkowania i sprzedaży energii 

elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. W 

niektórych przypadkach należy dopuścić 

spółdzielnie energetyczne wytwarzające 

energię odnawialną na użytek własny, aby 

na przykład obywatele mieszkający w 

mieszkaniach mogli korzystać z mocnej 

pozycji konsumenta w tym samym stopniu 

jak gospodarstwa domowe w domach 

jednorodzinnych. 

(53) W związku z rosnącym znaczeniem 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych na użytek własny istnieje 

potrzeba zdefiniowania prosumentów 

energii ze źródeł odnawialnych oraz 

wprowadzenia ram regulacyjnych, które 

dałyby takim konsumentom uprawnienia 

do wytwarzania, przechowywania, 

użytkowania i sprzedaży energii 

elektrycznej bez nadmiernych obciążeń. 

Należy dopuścić spółdzielnie energetyczne 

wytwarzające energię odnawialną na 

użytek własny obywateli mieszkających w 

mieszkaniach, którzy mogą na przykład 
korzystać z mocnej pozycji konsumenta w 

tym samym stopniu jak gospodarstwa 

domowe w domach jednorodzinnych. 

Uzasadnienie 

Spółdzielnie energetyczne wytwarzające energię odnawialną na użytek własny powinny być 

dozwolone w przypadku obywateli mieszkających w mieszkaniach bez żadnych wyjątków. 

Skreślenie „w niektórych przypadkach” umocni pozycję konsumentów i da im możliwość 

wyboru spółdzielni wytwarzających energię na użytek własny. 

 

Poprawka  28 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53a) Ubóstwo energetyczne dotyka 

około 11 % ludności Unii, czyli około 50 

mln gospodarstw domowych, w związku z 

czym polityka w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych ma do odegrania kluczową 

rolę w działaniach na rzecz 

wyeliminowania ubóstwa energetycznego i 

wzmocnienia pozycji konsumentów. 

Uzasadnienie 

W ramach zintegrowanej polityki energetycznej UE prawodawstwo sektorowe musi 

uwzględniać również społeczne zagrożenia transformacji energetycznej i zobowiązywać 

państwa członkowskie do wspierania konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 53 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (53b) Państwa członkowskie powinny w 

związku z tym aktywnie wspierać strategie 

polityczne, które koncentrują się w 

szczególności na gospodarstwach 

domowych o niskich dochodach 

zagrożonych ubóstwem energetycznym lub 

korzystających z lokali socjalnych. 

Uzasadnienie 

W ramach zintegrowanej polityki energetycznej UE prawodawstwo sektorowe musi 

uwzględniać również społeczne zagrożenia transformacji energetycznej i zobowiązywać 

państwa członkowskie do wspierania konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 55 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(55) Specyfika lokalnych społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej pod względem 

wielkości, struktury własności i liczby 

projektów mogą ograniczać ich zdolność 

do konkurowania na równych zasadach z 

dużymi podmiotami, tj. konkurentami 

prowadzącymi większe projekty i szerszy 

zakres działalności. Jednym ze środków 

mających zrównoważyć tę niekorzystną 

sytuację jest umożliwienie społecznościom 

energetycznym działania w ramach 

systemu energetycznego i ułatwienie im 

integracji rynkowej. 

(55) Specyfika lokalnych społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej pod względem 

wielkości, struktury własności i liczby 

projektów mogą ograniczać ich zdolność 

do konkurowania na równych zasadach z 

dużymi podmiotami, tj. konkurentami 

prowadzącymi większe projekty i szerszy 

zakres działalności. Jednym ze środków 

mających zrównoważyć tę niekorzystną 

sytuację jest umożliwienie społecznościom 

energetycznym działania w ramach 

systemu energetycznego i łączenia ofert 

oraz ułatwienie im integracji rynkowej i 

uczestnictwa w rynku. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 57 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(57) Kilka państw członkowskich 

wprowadziło środki w sektorze ogrzewania 

i chłodzenia w celu osiągnięcia swoich 

celów w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych do 2020 r. W związku z 

brakiem wiążących celów krajowych na 

okres po roku 2020 pozostałe krajowe 

zachęty mogą być jednak niewystarczające 

do realizacji długoterminowych celów w 

dziedzinie dekarbonizacji na lata 2030 i 

2050. W celu zapewnienia zgodności z 

tymi celami, wzmocnienia pewności 

inwestorów i wspierania rozwoju 

ogólnounijnego rynku energii odnawialnej 

do ogrzewania i chłodzenia przy 

jednoczesnym poszanowaniu zasady 

„efektywność energetyczna przede 

wszystkim”, należy wspierać starania 

państw członkowskich pod względem 

zaopatrzenia w energię odnawialną do 

ogrzewania i chłodzenia w celu 

stopniowego podnoszenia udziału energii 

(57) Kilka państw członkowskich 

wprowadziło środki w sektorze ogrzewania 

i chłodzenia w celu osiągnięcia swoich 

celów w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych do 2020 r. W celu 

zapewnienia zgodności z 

długoterminowymi celami w dziedzinie 

dekarbonizacji na lata 2030 i 2050, w celu 

wzmocnienia pewności inwestorów i 

wspierania rozwoju ogólnounijnego rynku 

energii odnawialnej do ogrzewania i 

chłodzenia przy jednoczesnym 

poszanowaniu zasady „efektywność 

energetyczna przede wszystkim” oraz w 

celu osiągnięcia ww. celów, należy 

wspierać starania państw członkowskich 

pod względem zaopatrzenia w energię 

odnawialną do ogrzewania i chłodzenia w 

celu stopniowego podnoszenia udziału 

energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym 

zużyciu. Ze względu na rozdrobnienie 

niektórych rynków grzewczych i 
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ze źródeł odnawialnych w ogólnym 

zużyciu. Ze względu na rozdrobnienie 

niektórych rynków grzewczych i 

chłodniczych kwestią najwyższej wagi jest 

elastyczność przy opracowywaniu tego 

rodzaju działań. Ważne jest również, aby 

potencjalne rozpowszechnienie ogrzewania 

i chłodzenia z wykorzystaniem energii 

odnawialnej nie miało szkodliwych 

skutków ubocznych dla środowiska. 

chłodniczych kwestią najwyższej wagi jest 

elastyczność przy opracowywaniu tego 

rodzaju działań. Ważne jest również, aby 

potencjalne rozpowszechnienie ogrzewania 

i chłodzenia z wykorzystaniem energii 

odnawialnej nie miało szkodliwych 

skutków ubocznych dla środowiska. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 62 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(62) W europejskiej strategii na rzecz 

niskoemisyjnej mobilności z lipca 2016 r. 

stwierdzono, że biopaliwa produkowane z 

roślin spożywczych odgrywają niewielką 

rolę w obniżaniu emisyjności w sektorze 

transportu, a zatem powinny być 

stopniowo wycofywane i zastępowane 

zaawansowanymi biopaliwami. Aby 

przygotować proces przestawiania się na 

zaawansowane biopaliwa i 

zminimalizować ogólne skutki pośredniej 

zmiany użytkowania gruntów, należy 

ograniczyć ilość biopaliw i biopłynów 

produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych, którą można zaliczać na 

poczet realizacji unijnych celów 

określonych w niniejszej dyrektywie. 

(62) W sytuacji, gdy użytki zielone lub 

użytki rolne przeznaczone wcześniej pod 

produkcję żywności i paszy są 

przeznaczane pod produkcję biopaliw, 

zapotrzebowanie na produkty inne niż 

paliwa będzie nadal musiało być 

zaspokajane albo przez intensyfikację 

bieżącej produkcji, albo w drodze 

przeznaczenia pod tę produkcję innych 

gruntów, niebędących użytkami rolnymi. 

W tym drugim przypadku dochodzi do 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów i 

jeżeli wiąże się ona z przekształceniem 

obszarów o dużych zasobach węgla, może 

prowadzić do znacznych emisji gazów 

cieplarnianych. W europejskiej strategii na 

rzecz niskoemisyjnej mobilności z lipca 

2016 r. stwierdzono, że biopaliwa 

produkowane z roślin spożywczych 

odgrywają niewielką rolę w obniżaniu 

emisyjności w sektorze transportu, a zatem 

powinny być stopniowo wycofywane i 

zastępowane zaawansowanymi 

biopaliwami. Aby przygotować proces 

przestawiania się na zaawansowane 

biopaliwa i zminimalizować ogólne skutki 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 

należy ograniczyć ilość biopaliw i 

biopłynów produkowanych z roślin 

spożywczych i pastewnych, którą można 
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zaliczać na poczet realizacji unijnych 

celów określonych w niniejszej 

dyrektywie, przy czym należ wyróżnić 

biopaliwa z roślin spożywczych o wysokiej 

efektywności w zakresie ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych i niskim 

ryzyku pośredniej zmiany sposobu 

użytkowania gruntów. Należy przyspieszyć 

rozwój zaawansowanych biopaliw i 

elektromobilności.  

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 63 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (63a) Polityka w zakresie efektywności 

energetycznej i oszczędności energii 

należy do najskuteczniejszych metod, 

dzięki którym państwa członkowskie mogą 

zwiększyć udział energii ze źródeł 

odnawialnych w swoich gospodarkach. 

Priorytetowe znaczenie w sektorze 

transportu powinny mieć efektywność 

paliwowa i przesunięcie międzygałęziowe, 

a także pełne włączenie kosztów 

zewnętrznych do cen paliwa. Oczekuje się, 

że zaawansowane biopaliwa odegrają 

istotną rolę w obniżaniu emisji gazów 

cieplarnianych pochodzących z lotnictwa, 

a zatem należy też spełnić obowiązek 

włączenia składników pochodzących ze 

źródeł odnawialnych do paliw, szczególnie 

do paliw dla lotnictwa. Należy opracować 

strategie polityczne na szczeblu Unii i 

państw członkowskich, aby zachęcić do 

przedsięwzięcia środków operacyjnych 

służących oszczędności paliw w żegludze, 

a także podjąć działania badawczo-

rozwojowe z myślą o zwiększeniu udziału 

energii wiatrowej i słonecznej w 

transporcie morskim. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami do art. 25. 
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Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 63 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (63b) Unia i państwa członkowskie 

powinny dążyć do zwiększenia koszyka 

energetycznego w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych, zmniejszenia 

całkowitego zużycia energii w transporcie 

oraz zwiększenia efektywności 

energetycznej we wszystkich sektorach 

transportu. Środki w tym zakresie 

mogłyby obejmować środki w planowaniu 

transportu i w produkcji samochodów o 

wyższej efektywności energetycznej. 

Uzasadnienie 

Przypomnienie rozwiązań z motywów 28 i 29 dyrektywy 2009/28/WE. Większe oszczędności w 

zakresie emisji gazów cieplarnianych wymagają działań przekrojowych w sektorze 

transportu, zarówno w łańcuchu produkcji, jak i dostaw. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 63 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (63c) Normy efektywności paliwowej 

transportu drogowego byłyby skutecznym 

sposobem na wsparcie przechodzenia na 

alternatywne odnawialne źródła energii w 

sektorze transportu, a także na dalsze 

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

oraz dalszą dekarbonizację sektora 

transportu w perspektywie 

długoterminowej. Normy te powinny 

zostać przygotowane zgodnie z postępami 

w rozwoju technologii i celami w zakresie 

klimatu i energii. 
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Uzasadnienie 

Większe oszczędności w zakresie emisji gazów cieplarnianych wymagają działań 

przekrojowych w sektorze transportu. Normy efektywności paliwowej dla transportu 

drogowego mogą być skutecznym sposobem zwiększenia wykorzystywania alternatywnych 

odnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 64 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(64) Zaawansowane biopaliwa i inne 

biopaliwa oraz biogaz wyprodukowane z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 

transportowe pochodzenia 

niebiologicznego oraz energia elektryczna 

ze źródeł odnawialnych w transporcie 

mogą przyczynić się do zmniejszenia 

emisji dwutlenku węgla, stymulując 

dekarbonizację unijnego sektora transportu 

w sposób racjonalny pod względem 

kosztów oraz zwiększając m.in. 

dywersyfikację źródeł energii w 

transporcie przy jednoczesnym wspieraniu 

innowacji, wzrostu i zatrudnienia w 

gospodarce Unii i zmniejszeniu 

uzależnienia od importu energii. 

Obowiązek włączania składników 

pochodzących ze źródeł odnawialnych do 

paliw spoczywający na dostawcach paliw 

powinien sprzyjać stałemu rozwojowi 

zaawansowanych paliw, w tym biopaliw, 

ważne jest również, aby obowiązek ten 

stanowił zachętę do poprawy 

charakterystyki dostarczanych paliw pod 

względem emisji gazów cieplarnianych. 

Komisja powinna ocenić charakterystykę 

tych paliw pod względem emisji gazów 

cieplarnianych, ich innowacyjności 

technologicznej i zrównoważonego 

charakteru. 

(64) Zaawansowane biopaliwa i inne 

biopaliwa oraz biogaz wyprodukowane z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 

transportowe pochodzenia 

niebiologicznego oraz energia elektryczna 

ze źródeł odnawialnych w transporcie 

mogą przyczynić się do zmniejszenia 

emisji dwutlenku węgla, stymulując 

dekarbonizację unijnego sektora transportu 

w sposób racjonalny pod względem 

kosztów oraz zwiększając m.in. 

dywersyfikację źródeł energii w 

transporcie przy jednoczesnym wspieraniu 

innowacji, wzrostu i zatrudnienia w 

gospodarce Unii i zmniejszeniu 

uzależnienia od importu energii. Należy 

wziąć pod uwagę zasadę kaskadowego 

wykorzystania, aby zapewnić, że 

wykorzystanie surowców do produkcji 

zaawansowanych biopaliw nie będzie 

konkurowało z innymi zastosowaniami, w 

których takie surowce należałoby zastąpić 

surowcami o wyższej emisyjności. 

Obowiązek włączania składników 

pochodzących ze źródeł odnawialnych do 

paliw spoczywający na dostawcach paliw 

powinien sprzyjać stałemu rozwojowi 

zaawansowanych paliw, w tym biopaliw, 

ważne jest również, aby obowiązek ten 

stanowił zachętę do poprawy 

charakterystyki dostarczanych paliw pod 

względem emisji gazów cieplarnianych. 

Komisja powinna ocenić charakterystykę 
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tych paliw pod względem emisji gazów 

cieplarnianych, ich innowacyjności 

technologicznej i zrównoważonego 

charakteru. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 65 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(65) Propagowanie paliw kopalnych o 

niskiej emisyjności produkowanych ze 

strumieni odpadów kopalnych również 

może przyczynić się do realizacji celów 

polityki dotyczących dywersyfikacji źródeł 

energii i obniżenia emisyjności transportu. 

Należy zatem włączyć te paliwa do 

spoczywającego na dostawcach paliw 

obowiązku włączania składników 

pochodzących ze źródeł odnawialnych do 

paliw. 

(65) Propagowanie paliw kopalnych o 

niskiej emisyjności produkowanych ze 

strumieni odpadów gazowych również 

może przyczynić się do realizacji celów 

polityki dotyczących dywersyfikacji źródeł 

energii i obniżenia emisyjności transportu. 

Należałoby zatem opracować metodykę 

ich możliwego wkładu w realizację celów 

niniejszej dyrektywy oraz ogólnie celów 

unijnej polityki obniżania emisyjności. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 65 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (65a) Aby lepiej uwzględniać udział 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w sektorze transportu, 

należy opracować odpowiednią metodykę i 

zbadać w tym celu różne rozwiązania 

techniczne i technologiczne. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 66 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(66) Surowce, które mają niewielki (66) Surowce, które mają niewielki 
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wpływ na pośrednią zmianę użytkowania 

gruntów, jeżeli są wykorzystywane do 

produkcji biopaliw, powinny być 

propagowane ze względu na ich wkład w 

dekarbonizację gospodarki. W 

szczególności surowce do 

zaawansowanych biopaliw, w przypadku 

których technologia jest bardziej 

innowacyjna i mniej dojrzała, a zatem 

potrzebuje większego wsparcia, należy 

uwzględnić w załączniku do niniejszej 

dyrektywy. Ponieważ załącznik ten 

powinien być dostosowany do 

najnowszych osiągnięć technologicznych, 

a jednocześnie należy zapobiec ich 

niezamierzonym negatywnym skutkom, 

ocena powinna nastąpić po przyjęciu 

dyrektywy w celu zbadania możliwości 

rozszerzenia załącznika na nowe surowce. 

wpływ na pośrednią zmianę użytkowania 

gruntów, jeżeli są wykorzystywane do 

produkcji biopaliw, powinny być 

propagowane ze względu na ich wkład w 

dekarbonizację gospodarki. W 

szczególności surowce do 

zaawansowanych biopaliw, w przypadku 

których technologia jest bardziej 

innowacyjna i mniej dojrzała, a zatem 

potrzebuje większego wsparcia, należy 

uwzględnić w załączniku do niniejszej 

dyrektywy. Ponieważ załącznik ten 

powinien być dostosowany do 

najnowszych osiągnięć technologicznych, 

a jednocześnie należy zapobiec ich 

niezamierzonym negatywnym skutkom, 

należy go regularnie poddawać ocenie. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 67 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(67) Koszty przyłączenia do sieci 

gazowej nowych producentów gazu z 

odnawialnych źródeł energii 

powinny opierać się na obiektywnych, 

przejrzystych i 

niedyskryminujących kryteriach ; 

właściwie uwzględnione powinny być 

korzyści, jakie daje sieci gazowej 

przyłączenie lokalnych producentów gazu 

z odnawialnych źródeł energii. 

(67) Koszty przyłączenia do sieci 

energetycznej i gazowej nowych 

producentów energii elektrycznej i gazu 

z odnawialnych źródeł energii powinny 

opierać się na obiektywnych, przejrzystych 

i niedyskryminujących kryteriach; 

właściwie uwzględnione powinny być 

korzyści, jakie daje sieci 

energetycznej i gazowej przyłączenie 

nowych producentów energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych oraz lokalnych 

producentów gazu z odnawialnych źródeł 

energii.  

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka przywraca brzmienie motywu 62 dyrektywy 2009/28/WE. 

 



 

AD\1139326PL.docx 29/112 PE604.700v04-00 

 PL 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 68 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(68) Aby w pełni wykorzystać potencjał 

biomasy pod względem dekarbonizacji 

gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na 

potrzeby materiałów i energii , Unia i 

państwa członkowskie powinny wspierać 

większą, zgodną z zasadami 

zrównoważonego rozwoju mobilizację 

istniejących zasobów drewna i zasobów 

rolnictwa oraz opracowanie nowych 

systemów gospodarki leśnej i produkcji 

rolnej . 

(68) Aby w pełni wykorzystać potencjał 

biomasy pod względem dekarbonizacji 

gospodarki dzięki jej wykorzystaniu na 

potrzeby materiałów i energii, Unia i 

państwa członkowskie powinny wspierać 

wyłącznie wykorzystanie energii 

pochodzącej z większej, zgodnej z 

zasadami zrównoważonego rozwoju 

mobilizacji istniejących zasobów drewna i 

zasobów rolnictwa oraz opracowanie 

nowych systemów gospodarki leśnej i 

produkcji rolnej, pod warunkiem że 

spełniono kryteria zrównoważonego 

rozwoju i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 68 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (68a) Należy nadal pogłębiać synergię 

między gospodarką o obiegu zamkniętym, 

biogospodarką i promowaniem energii 

odnawialnej w celu zapewnienia jak 

najefektywniejszego wykorzystania 

surowców i jak najlepszych dla 

środowiska wyników. Środki z zakresu 

polityki przyjmowane przez Unię i 

państwa członkowskie w ramach 

wspierania produkcji energii odnawialnej 

powinny zawsze uwzględniać zasadę 

oszczędnego gospodarowania zasobami i 

optymalnego wykorzystania biomasy. 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii powinna być zgodna z zasadami 

gospodarki o obiegu zamkniętym i biogospodarki i powinna zachęcać do bardziej 
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efektywnego gospodarowania zasobami. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 69 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(69) Biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy powinny być zawsze 

produkowane w sposób zrównoważony. 

Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 

stosowane do realizacji unijnych celów 

określonych w niniejszej dyrektywie oraz 

biopaliwa, które korzystają z systemów 

wsparcia, powinny zatem spełniać kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych. 

(69) Energia odnawialna powinna być 

zawsze produkowana w sposób 

zrównoważony. Biopaliwa, biopłyny i 

paliwa z biomasy stosowane do realizacji 

celów określonych w niniejszej dyrektywie 

oraz te rodzaje energii odnawialnej, które 

korzystają z systemów wsparcia, 

powinny zatem spełniać kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 71 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(71) Produkcja surowców rolnych na 

potrzeby biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy oraz zachęty do ich stosowania 

przewidziane w niniejszej dyrektywie nie 

powinny sprzyjać niszczeniu terenów o 

dużej bioróżnorodności. Takie 

wyczerpywalne zasoby, których znaczenie 

dla ludzkości zostało uznane przez 

różnorodne instrumenty międzynarodowe, 

powinny być chronione. Konieczne 

jest zatem określenie kryteriów 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych, 

gwarantujących, że biopaliwa, biopłyny i 

paliwa z biomasy będą kwalifikować się do 

objęcia zachętami jedynie wtedy, kiedy 

istnieje gwarancja, że surowce rolne nie 

pochodzą z terenów o dużej 

bioróżnorodności lub, w przypadku 

obszarów wyznaczonych do celów ochrony 

(71) Produkcja surowców rolnych na 

potrzeby biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy oraz zachęty do ich stosowania 

przewidziane w niniejszej dyrektywie nie 

mogą mieć szkodliwego wpływu na 

różnorodność biologiczną w Unii lub poza 

nią ani sprzyjać takiemu szkodliwemu 

oddziaływaniu. Takie wyczerpywalne 

zasoby, których znaczenie dla ludzkości 

zostało uznane przez różnorodne 

instrumenty międzynarodowe, powinny 

być chronione. Konieczne jest zatem 

określenie kryteriów zrównoważonego 

rozwoju i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych, gwarantujących, że 

biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 

będą kwalifikować się do objęcia 

zachętami jedynie wtedy, kiedy istnieje 

gwarancja, że surowce rolne nie pochodzą 

z terenów o dużej bioróżnorodności lub, w 
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przyrody lub ochrony rzadkich lub 

zagrożonych ekosystemów lub gatunków, 

właściwy organ wykaże, że produkcja 

surowców rolnych nie przeszkadza w 

realizacji takich celów. Lasy powinny być 

uznawane za różnorodne biologicznie, 

jeżeli są to lasy pierwotne zgodnie z 

definicją stosowaną przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO) w jej ocenie światowych 

zasobów leśnych lub jeżeli są chronione 

przepisami krajowymi dotyczącymi 

ochrony przyrody. Za lasy bioróżnorodne 

powinny być uznane obszary, na których 

zbierane są niedrzewne produkty leśne, 

pod warunkiem że skutki działalności 

człowieka są tam niewielkie. Innych 

rodzajów lasów określonych przez FAO, 

takich jak lasy naturalne zmodyfikowane, 

lasy półnaturalne i plantacje, nie należy 

uważać za lasy pierwotne. Ponadto, mając 

na uwadze dużą bioróżnorodność 

niektórych obszarów trawiastych, zarówno 

w klimacie umiarkowanym, jak i 

zwrotnikowym, w tym sawann, stepów, 

formacji krzewiastych i prerii o wysokiej 

bioróżnorodności, należy uniemożliwić 

objęcie zachętami przewidzianymi w 

niniejszej dyrektywie biopaliw , biopłynów 

i paliw z biomasy wyprodukowanych z 

surowców rolnych pochodzących z takich 

terenów. Komisja powinna ustanowić 

odpowiednie kryteria w celu określenia 

takich obszarów trawiastych o wysokiej 

bioróżnorodności zgodnie z najlepszymi 

dostępnymi dowodami naukowymi i 

odnośnymi standardami 

międzynarodowymi. 

przypadku obszarów wyznaczonych do 

celów ochrony przyrody lub ochrony 

rzadkich lub zagrożonych ekosystemów 

lub gatunków, właściwy organ wykaże, że 

produkcja surowców rolnych 

nie przeszkadza w realizacji takich celów. 

Lasy powinny być uznawane za 

różnorodne biologicznie, jeżeli są to lasy 

pierwotne zgodnie z definicją stosowaną 

przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych ds. Wyżywienia i 

Rolnictwa (FAO) w jej ocenie światowych 

zasobów leśnych lub jeżeli są chronione 

przepisami krajowymi dotyczącymi 

ochrony przyrody. Za lasy bioróżnorodne 

powinny być uznane obszary, na których 

zbierane są niedrzewne produkty leśne, 

pod warunkiem że skutki działalności 

człowieka są tam niewielkie. Innych 

rodzajów lasów określonych przez FAO, 

takich jak lasy naturalne zmodyfikowane, 

lasy półnaturalne i plantacje, nie należy 

uważać za lasy pierwotne. Należy jednak 

zagwarantować różnorodność biologiczną, 

jak również jakość, zdrowie, rentowność i 

zdrowotność tych lasów. Ponadto, mając 

na uwadze dużą bioróżnorodność 

niektórych obszarów trawiastych, zarówno 

w klimacie umiarkowanym, jak i 

zwrotnikowym, w tym sawann, stepów, 

formacji krzewiastych i prerii o wysokiej 

bioróżnorodności, należy uniemożliwić 

objęcie zachętami przewidzianymi w 

niniejszej dyrektywie biopaliw, biopłynów 

i paliw z biomasy wyprodukowanych z 

surowców rolnych pochodzących z takich 

terenów. Komisja powinna ustanowić 

odpowiednie kryteria w celu określenia 

takich obszarów trawiastych o wysokiej 

bioróżnorodności zgodnie z najlepszymi 

dostępnymi dowodami naukowymi i 

odnośnymi standardami 

międzynarodowymi. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 72 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (72a) Unijne kryteria zrównoważonego 

rozwoju odnoszące się do biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy muszą 

zapewnić, aby przechodzenie na 

gospodarkę niskoemisyjną służyło 

realizacji celów planu działania 

dotyczącego gospodarki o obiegu 

zamkniętym i wyraźnie kierowało się 

unijną hierarchią postępowania z 

odpadami. 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia zgodności dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii z planem 

działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z unijną hierarchią 

postępowania z odpadami konieczne jest wprowadzenie nowych kryteriów zrównoważonego 

rozwoju. 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 73 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(73) Surowce rolnicze do produkcji 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie 

powinny być wytwarzane na torfowiskach, 

ponieważ uprawa surowców na 

torfowiskach spowodowałaby znaczną 

utratę zasobów węgla, gdyby do tego celu 

zastosowano dalsze odwadnianie gleby, 

przy czym braku takiego odwadniania nie 

można w łatwy sposób zweryfikować. 

(73) Surowce rolnicze do produkcji 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy nie 

powinny być wytwarzane na torfowiskach 

ani terenach podmokłych, jeżeli wiązałoby 

się to z odwadnianiem gleby, ponieważ 

uprawa surowców na torfowiskach lub 

terenach podmokłych spowodowałaby 

znaczną utratę zasobów węgla, gdyby do 

tego celu zastosowano dalsze odwadnianie 

gleby. 

Uzasadnienie 

Osuszone torfowiska nie są pewnymi zasobami węgla. Dlatego nieracjonalne wydaje się 

wykluczenie ich wykorzystania do produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 74 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (74a) Surowce rolnicze do produkcji 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 

powinny być wytwarzane z zastosowaniem 

praktyk, które są spójne z zasadami 

ochrony jakości gleby i węgla 

organicznego w glebie. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z oceną skutków przygotowaną przez Komisję produkcja biomasy rolniczej może 

doprowadzić do negatywnych skutków dla gleby (np. utraty substancji odżywczych i materii 

organicznej, erozji gleby, osuszania torfowisk), dostępności wody i różnorodności 

biologicznej. Wymogi w zakresie wzajemnej zgodności w ramach WPR nie są same w sobie 

wystarczające do zapewnienia ochrony jakości gleby i utrzymania zawartości węgla 

organicznego w glebie. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 75 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(75) Należy wprowadzić ogólnounijne 

kryteria zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

dotyczące paliw z biomasy stosowanych do 

wytwarzania energii elektrycznej oraz do 

ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli nadal 

w znacznym stopniu obniżać emisję gazów 

cieplarnianych w przeciwieństwie do 

rozwiązań opartych na paliwach 

kopalnych, w celu zapobiegania 

niezamierzonym skutkom dla 

zrównoważonego rozwoju i wspierania 

rynku wewnętrznego. 

(75) Należy wprowadzić ogólnounijne 

kryteria zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

dotyczące paliw z biomasy stosowanych do 

wytwarzania energii elektrycznej oraz do 

ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli nadal 

w znacznym stopniu obniżać emisję gazów 

cieplarnianych w przeciwieństwie do 

rozwiązań opartych na paliwach 

kopalnych, w celu zapobiegania 

niezamierzonym skutkom dla 

zrównoważonego rozwoju i wspierania 

rynku wewnętrznego. Z zastrzeżeniem 

pełnego poszanowania surowców 

pierwotnych o wysokiej wartości dla 

środowiska regiony najbardziej oddalone 

powinny móc wykorzystywać potencjał 

swoich zasobów do podniesienia produkcji 
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energii ze źródeł odnawialnych i do 

zwiększenia niezależności energetycznej. 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa nie powinna zakazywać wykorzystywania biomasy w regionach 

najbardziej oddalonych, np. lasów pierwotnych, które stanowią jeden z najważniejszych 

zasobów tych obszarów. Wykorzystywanie tego rodzaju zasobów podlega już ścisłym 

kryteriom zrównoważonego rozwoju, które zapewniają integralność środowiskową takiej 

działalności. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 75 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (75a) W celu zapewnienia pełnej 

przejrzystości we wszystkich sektorach 

produkcji energii Komisja powinna do 

dnia 31 grudnia 2018 r. ustanowić w 

drodze aktów delegowanych kryteria 

produkcji paliw kopalnych i energii 

pochodzącej ze źródeł kopalnych. 

Uzasadnienie 

Istnieje wyraźna potrzeba określenia kryteriów produkcji w celu zagwarantowania równych 

warunków w zakresie biopaliw i paliw kopalnych. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 76 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(76) W celu zapewnienia – pomimo 

rosnącego zapotrzebowania na biomasę 

leśną – by zbiory przeprowadzono w 

sposób zrównoważony w lasach, gdzie 

zapewniona jest regeneracja, a szczególną 

uwagę poświęcano obszarom wyraźnie 

wyznaczonym do ochrony różnorodności 

biologicznej, krajobrazu i określonych 

elementów przyrodniczych, by zasoby 

(76) W celu zapewnienia – pomimo 

rosnącego zapotrzebowania na biomasę 

leśną – by zbiory przeprowadzono w 

sposób zrównoważony w lasach, gdzie 

zapewniona jest regeneracja, a szczególną 

uwagę poświęcano obszarom wyraźnie 

wyznaczonym do ochrony różnorodności 

biologicznej, krajobrazu i określonych 

elementów przyrodniczych, by zasoby 
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różnorodności biologicznej były chronione, 

a zasoby węgla monitorowane, surowce 

drzewne powinny pochodzić wyłącznie z 

lasów, gdzie zbiory przeprowadza się 

według zasad zrównoważonej gospodarki 

leśnej opracowanych w ramach 

międzynarodowych programów 

dotyczących gospodarki leśnej, takich jak 

Forest Europe, i wdrażanych za pomocą 

krajowych przepisów lub najlepszych 

praktyk zarządczych na poziomie 

gospodarstw leśnych. Operatorzy powinni 

podjąć odpowiednie działania, aby 

zminimalizować ryzyko stosowania 

biomasy leśnej niezgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju do wytwarzania 

bioenergii. W tym celu operatorzy powinni 

wprowadzić podejście oparte na ryzyku. W 

związku z tym Komisja powinna 

opracować wytyczne operacyjne dotyczące 

weryfikacji zgodności z podejściem 

opartym na ryzyku po przeprowadzeniu 

konsultacji z komitetem zarządzającym 

unii energetycznej i Stałym Komitetem ds. 

Leśnictwa ustanowionym decyzją Rady 

89/367/EWG24. 

różnorodności biologicznej były chronione, 

a zasoby węgla monitorowane, surowce 

drzewne powinny pochodzić wyłącznie z 

lasów, gdzie zbiory przeprowadza się 

według zasad zrównoważonej gospodarki 

leśnej opracowanych w ramach 

międzynarodowych programów 

dotyczących gospodarki leśnej, takich jak 

Forest Europe, i wdrażanych za pomocą 

krajowych przepisów lub najlepszych 

praktyk zarządczych na poziomie bazy 

dostaw. Operatorzy powinni zapewnić 

podjęcie środków pozwalających unikać 

negatywnych skutków zbiorów na 

środowisko lub ograniczać te skutki. W 

tym celu operatorzy powinni wprowadzić 

podejście oparte na ryzyku. W związku z 

tym Komisja powinna opracować zasady 

stosowania wymogów oparte na 

najlepszych praktykach w państwach 

członkowskich, a także wytyczne 

operacyjne dotyczące weryfikacji 

zgodności z podejściem opartym na ryzyku 

po przeprowadzeniu konsultacji z 

komitetem zarządzającym unii 

energetycznej i Stałym Komitetem ds. 

Leśnictwa ustanowionym decyzją Rady 

89/367/EWG24. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 76 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (76a) Jeżeli przepisy krajowe i/lub 

niższego szczebla niż krajowy lub system 

monitorowania danego państwa 

członkowskiego nie spełniają jednego 

kryterium dotyczącego zrównoważoności 

biomasy leśnej, należy dostarczyć 

dodatkowych informacji odnośnie do tego 

kryterium na poziomie bazy dostaw bez 

konieczności dodatkowego informowania 

o kryteriach, które zostały już spełnione 

na szczeblu państwa członkowskiego. 
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Uzasadnienie 

Podejście oparte na ryzyku polega na ocenie każdego z kryteriów po kolei. Proponowane 

rozwiązanie pozwoli wypełnić założenia podejścia opartego na ryzyku, a jednocześnie 

zmniejszyć ryzyko wykorzystywania niezrównoważonej biomasy ze względu na uchybienia 

odnoszące się do jednego kryterium. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 76 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (76b) Podejście oparte na ryzyku 

powinno być stosowane począwszy od 

szczebla krajowego. Jeżeli wymogi 

dotyczące jednego kryterium nie mogą być 

spełnione przez przepisy krajowe i/lub 

niższego szczebla niż krajowy lub system 

monitorowania, informacje dotyczące tej 

części powinny być dostarczane na 

poziomie bazy dostaw, aby ograniczyć 

ryzyko produkcji biomasy leśnej 

niezgodnie z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 76 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (76c) Pozyskiwanie w celach 

energetycznych zwiększyło się i według 

oczekiwań nadal będzie rosło, co 

powoduje wzrost importu surowców z 

państw trzecich oraz wzrost produkcji tych 

surowców na terytorium Unii. Operatorzy 

powinni zapewnić, aby pozyskiwanie 

odbywało się zgodnie z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju. 
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Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 78 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(78) Paliwa z biomasy powinny być 

przekształcane w energię elektryczną i 

ciepło w efektywny sposób, aby 

maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne i obniżyć emisje gazów 

cieplarnianych, a także ograniczyć emisje 

zanieczyszczeń powietrza i 

zminimalizować presję na ograniczone 

zasoby biomasy. Z tego powodu publiczne 

wsparcie dla instalacji o mocy w paliwie 

wynoszącej co najmniej 20 MW w razie 

potrzeby należy przyznawać tylko 

wysokosprawnym układom 

kogeneracyjnym, o których mowa w art. 2 

pkt 34 dyrektywy 2012/27/UE. Istniejące 

już programy wsparcia dla energii 

elektrycznej z biomasy powinny jednak 

móc działać do wyznaczonej daty ich 

zamknięcia w przypadku wszystkich 

instalacji wykorzystujących biomasę. 

Ponadto energia elektryczna wytworzona z 

biomasy w nowych instalacjach o mocy w 

paliwie równej lub przekraczającej 20 MW 

powinna być zaliczana na poczet realizacji 

celów i zobowiązań dotyczących energii 

odnawialnej wyłącznie w przypadku 

wysokosprawnych układów 

kogeneracyjnych. Według zasad 

dotyczących pomocy państwa państwa 

członkowskie powinny jednak mieć 

możliwość udzielania instalacjom wsparcia 

publicznego na produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych i zaliczania produkowanej 

przez nie energii na poczet realizacji celów 

i zobowiązań w zakresie energii 

odnawialnej w celu zmniejszenia 

uzależnienia od paliw kopalnych mających 

większy wpływ na klimat i środowisko – 

może to mieć miejsce w przypadku gdy, po 

wyczerpaniu wszystkich technicznych i 

ekonomicznych możliwości zainstalowania 

wysokosprawnych układów 

(78) Paliwa z biomasy powinny być 

przekształcane w energię elektryczną i 

ciepło w efektywny sposób, aby 

maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo 

energetyczne i obniżyć emisje gazów 

cieplarnianych, a także ograniczyć emisje 

zanieczyszczeń powietrza i 

zminimalizować presję na ograniczone 

zasoby biomasy. Z tego powodu publiczne 

wsparcie dla instalacji o zainstalowanej 

mocy elektrycznej wynoszącej co najmniej 

[20] MW w razie potrzeby należy 

przyznawać tylko wysokosprawnym 

układom kogeneracyjnym, o których mowa 

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

produkcji w instalacjach przekształconych 

z obiektów opalanych stałymi paliwami 

kopalnymi. Istniejące już programy 

wsparcia dla energii elektrycznej z 

biomasy powinny jednak móc działać do 

wyznaczonej daty ich zamknięcia w 

przypadku wszystkich instalacji 

wykorzystujących biomasę. Ponadto 

energia elektryczna wytworzona z biomasy 

w nowych instalacjach o zainstalowanej 

mocy elektrycznej równej lub 

przekraczającej [20] MW powinna być 

zaliczana na poczet realizacji celów i 

zobowiązań dotyczących energii 

odnawialnej wyłącznie w przypadku 

wysokosprawnych układów 

kogeneracyjnych lub w przypadku gdy jest 

ona produkowana w instalacjach 

przekształconych z obiektów opalanych 

stałymi paliwami kopalnymi. Według 

zasad dotyczących pomocy państwa 

państwa członkowskie powinny jednak 

mieć możliwość udzielania instalacjom 

wsparcia publicznego na produkcję energii 

ze źródeł odnawialnych i zaliczania 

produkowanej przez nie energii na poczet 

realizacji celów i zobowiązań w zakresie 
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kogeneracyjnych wykorzystujących 

biomasę, państwa członkowskie stanęłyby 

przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

dostaw energii. 

energii odnawialnej w celu zmniejszenia 

uzależnienia od paliw kopalnych mających 

większy wpływ na klimat i środowisko – 

może to mieć miejsce w przypadku gdy, po 

wyczerpaniu wszystkich technicznych i 

ekonomicznych możliwości zainstalowania 

wysokosprawnych układów 

kogeneracyjnych wykorzystujących 

biomasę, państwa członkowskie stanęłyby 

przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

dostaw energii. W szczególności należy 

zwiększyć wsparcie dla instalacji 

produkujących energię odnawialną z 

biomasy w regionach najbardziej 

oddalonych, które są w dużym stopniu 

uzależnione od importu energii, pod 

warunkiem przestrzegania przy produkcji 

tego rodzaju energii ze źródeł 

odnawialnych kryteriów zrównoważonego 

rozwoju dostosowanych do specyfiki tych 

regionów. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 80 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(80) Na podstawie doświadczeń w 

praktycznym wdrażaniu unijnych 

kryteriów zrównoważonego rozwoju 

należy rozszerzyć rolę dobrowolnych 

międzynarodowych i krajowych systemów 

certyfikacji, aby weryfikacja zgodności z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju 

odbywała się w sposób zharmonizowany. 

(80) Na podstawie doświadczeń w 

praktycznym wdrażaniu unijnych 

kryteriów zrównoważonego rozwoju 

należy wziąć pod uwagę rolę 

dobrowolnych międzynarodowych i 

krajowych systemów certyfikacji, aby 

weryfikacja zgodności z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju odbywała się w 

sposób zharmonizowany. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 82 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(82) Systemy dobrowolne odgrywają (82) Systemy dobrowolne mogą 
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coraz ważniejszą rolę w dostarczaniu 

dowodów zgodności z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych w przypadku 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. 

Komisja powinna zatem zobowiązać 

dobrowolne systemy, w tym te już uznane 

przez Komisję, do regularnego składania 

sprawozdań z działalności. Sprawozdania 

te należy udostępniać publicznie, aby 

zwiększyć przejrzystość i poprawić nadzór 

sprawowany przez Komisję. Ponadto tego 

rodzaju sprawozdawczość byłaby dla 

Komisji źródłem niezbędnych informacji 

do wykorzystania w sprawozdaniach 

dotyczących działania dobrowolnych 

systemów z myślą o określeniu najlepszych 

praktyk i przedłożeniu, w stosownych 

przypadkach, wniosku dotyczącego 

dalszego propagowania takich najlepszych 

praktyk. 

odgrywać ważną rolę w dostarczaniu 

dowodów zgodności z minimalnymi 

kryteriami zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

w przypadku biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy. Komisja powinna zatem 

zobowiązać dobrowolne systemy, w tym te 

już uznane przez Komisję, do regularnego 

składania sprawozdań z działalności. 

Sprawozdania te należy udostępniać 

publicznie, aby zwiększyć przejrzystość i 

poprawić nadzór sprawowany przez 

Komisję. Ponadto tego rodzaju 

sprawozdawczość byłaby dla Komisji 

źródłem niezbędnych informacji do 

wykorzystania w sprawozdaniach 

dotyczących działania dobrowolnych 

systemów z myślą o określeniu najlepszych 

praktyk i przedłożeniu, w stosownych 

przypadkach, wniosku dotyczącego 

dalszego propagowania takich najlepszych 

praktyk. 

Uzasadnienie 

Gwarancje pochodzenia powinny informować konsumentów o przestrzeganiu kryteriów 

zrównoważonego rozwoju i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 84 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(84) W celu uniknięcia 

niewspółmiernych obciążeń 

administracyjnych należy ustanowić wykaz 

wartości standardowych dla powszechnych 

ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy wykaz ten należy 

aktualizować i rozszerzać, gdy będą 

udostępniane nowe wiarygodne dane. W 

odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw 

z biomasy podmioty gospodarcze powinny 

zawsze mieć możliwość powołania się na 

poziom ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych określony w tym wykazie. 

(84) W celu uniknięcia 

niewspółmiernych obciążeń 

administracyjnych należy ustanowić wykaz 

wartości standardowych dla powszechnych 

ścieżek produkcji biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy; wykaz ten należy 

aktualizować i rozszerzać, gdy będą 

udostępniane nowe wiarygodne dane. W 

odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw 

z biomasy podmioty gospodarcze powinny 

zawsze mieć możliwość powołania się na 

poziom ograniczenia bezpośrednich emisji 

gazów cieplarnianych określony w tym 
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W przypadku gdy wartość standardowa dla 

oszczędności emisji gazów cieplarnianych 

dla danej ścieżki produkcji jest niższa niż 

wymagany minimalny poziom 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

producenci pragnący wykazać zgodność z 

tym poziomem minimalnym powinni mieć 

obowiązek wykazania, że rzeczywiste 

emisje ze stosowanego przez nich procesu 

produkcji są niższe niż emisje, które 

zostały przyjęte przy obliczeniach wartości 

standardowych. 

wykazie. W przypadku gdy wartość 

standardowa dla ograniczenia 

bezpośrednich emisji gazów 

cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji 

jest niższa niż wymagany minimalny 

poziom ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych, producenci pragnący 

wykazać zgodność z tym poziomem 

minimalnym powinni mieć obowiązek 

wykazania, że rzeczywiste emisje ze 

stosowanego przez nich procesu produkcji 

są niższe niż emisje, które zostały przyjęte 

przy obliczeniach wartości standardowych. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 85 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(85) Konieczne jest ustanowienie 

jasnych zasad dotyczących obliczania 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

z biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 

oraz ich odpowiedników kopalnych. 

(85) Konieczne jest ustanowienie 

jasnych zasad, opartych na obiektywnych i 

niedyskryminacyjnych kryteriach, 
dotyczących obliczania ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych z biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy oraz ich 

odpowiedników kopalnych. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 95 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(95) Na świecie rośnie popyt na surowce 

rolne. Jedną z odpowiedzi na ten rosnący 

popyt będzie zwiększenie powierzchni 

gruntów rolnych. Rekultywacja terenów, 

które zostały poważnie zdegradowane i w 

obecnym stanie nie mogą być 

wykorzystywane do celów rolnych, jest 

(95) Na świecie rośnie popyt na surowce 

rolne. Jedną z odpowiedzi na ten rosnący 

popyt będzie zwiększenie powierzchni 

gruntów rolnych. Rekultywacja terenów, 

które zostały poważnie zdegradowane i w 

obecnym stanie nie mogą być 

wykorzystywane do celów rolnych, jest 
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sposobem na zwiększenie powierzchni 

gruntów rolnych dostępnych pod uprawy. 

System zrównoważonego rozwoju 

powinien zachęcać do użytkowania 

rekultywowanych terenów 

zdegradowanych ze względu na fakt, iż 

szersze użycie biopaliw, biopłynów i paliw 

z biomasy przyczyni się do zwiększonego 

zapotrzebowania na produkty rolne. 

sposobem na zwiększenie powierzchni 

gruntów rolnych dostępnych pod uprawy. 

System zrównoważonego rozwoju 

powinien zachęcać do użytkowania 

rekultywowanych terenów 

zdegradowanych ze względu na fakt, iż 

szersze użycie biopaliw, biopłynów i paliw 

z biomasy przyczyni się do zwiększonego 

zapotrzebowania na produkty rolne, co 

może prowadzić do emisji wynikających z 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 7 ust. 1. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 101 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(101) Ponieważ cele niniejszej 

dyrektywy, mianowicie osiągnięcie co 

najmniej 27-procentowego udziału energii 

ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto w Unii do 2030 r., 

nie mogą zostać w wystarczającym stopniu 

osiągnięte przez państwa członkowskie , 

ale , z uwagi na rozmiar i efekty 

działania, mogą zostać lepiej osiągnięte na 

poziomie Unii , Unia może przyjąć środki, 

zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 

określono w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej . Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną w tym 

artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

zamierzonych celów. 

(101) Ponieważ cele niniejszej 

dyrektywy, mianowicie osiągnięcie co 

najmniej 35-procentowego udziału energii 

ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto w Unii do 2030 r., 

nie mogą zostać w wystarczającym stopniu 

osiągnięte przez państwa członkowskie , 

ale , z uwagi na rozmiar i efekty 

działania, mogą zostać lepiej osiągnięte na 

poziomie Unii , Unia może przyjąć środki, 

zgodnie z zasadą pomocniczości, jak 

określono w art. 5 Traktatu o Unii 

Europejskiej. Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności, określoną w tym 

artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza 

poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 

zamierzonych celów. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 



 

PE604.700v04-00 42/112 AD\1139326PL.docx 

PL 

Artykuł 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 

ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Określa ona wiążący unijny 

cel ogólny w odniesieniu do całkowitego 

udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto w 2030 

r. Ustanawia ona również zasady 

dotyczące wsparcia finansowego na rzecz 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych, prosumpcji odnawialnej 

energii elektrycznej oraz wykorzystania 

energii odnawialnej w sektorach 

ogrzewania, chłodzenia i transportu, 

współpracy regionalnej między państwami 

członkowskimi i z państwami trzecimi, 

gwarancji pochodzenia, procedur 

administracyjnych oraz informacji i 

szkoleń . Określa ona kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy.  

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne 

ramy dla promowania energii ze źródeł 

odnawialnych. Określa ona obowiązkowy 

cel unijny i obowiązkowe cele krajowe w 

odniesieniu do całkowitego udziału energii 

ze źródeł odnawialnych w końcowym 

zużyciu energii brutto w 2030 r. Ustanawia 

ona również zasady dotyczące wsparcia 

finansowego na rzecz energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, 

prosumpcji odnawialnej energii 

elektrycznej oraz wykorzystania energii 

odnawialnej w sektorach ogrzewania, 

chłodzenia i transportu, współpracy 

regionalnej między państwami 

członkowskimi i z państwami trzecimi, 

gwarancji pochodzenia, procedur 

administracyjnych oraz informacji i 

szkoleń. Określa ona kryteria 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy.  

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „energia ze źródeł odnawialnych” 

oznacza energię z odnawialnych źródeł 

niekopalnych, a mianowicie energię 

wiatru, energię promieniowania 

słonecznego (energię słoneczną termiczną i 

energię fotowoltaiczną) oraz , energię 

geotermalną , ciepło otoczenia, 

energię pływów, fal i inną energię 

oceanów, hydroenergię, energię 

pozyskiwaną z biomasy, gazu 

pochodzącego z wysypisk śmieci, 

oczyszczalni ścieków i ze źródeł 

biologicznych (biogaz); 

a) „energia ze źródeł odnawialnych” 

oznacza energię z odnawialnych źródeł 

niekopalnych, a mianowicie energię 

wiatru, energię promieniowania 

słonecznego (energię słoneczną termiczną i 

energię fotowoltaiczną) oraz energię 

geotermalną, ciepło otoczenia, 

energię pływów, fal i inną energię 

oceanów, hydroenergię, energię 

pozyskiwaną z biomasy, biometanu, gazu 

pochodzącego z wysypisk śmieci, 

oczyszczalni ścieków i ze źródeł 

biologicznych (biogaz); 
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Uzasadnienie 

Do głównej definicji energii ze źródeł odnawialnych należy dodać biometan. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „biomasa” oznacza ulegającą 

biodegradacji frakcję produktów, odpadów 

lub pozostałości pochodzenia 

biologicznego z rolnictwa, łącznie z 

substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 

leśnictwa i powiązanych działów 

przemysłu, w tym rybołówstwa i 

akwakultury, a także ulegającą 

biodegradacji frakcję odpadów, w tym 

odpadów przemysłowych i 

miejskich pochodzenia biologicznego ; 

c) „biomasa” oznacza ulegającą 

biodegradacji frakcję produktów, odpadów 

lub pozostałości pochodzenia 

biologicznego z rolnictwa, łącznie z 

substancjami roślinnymi i zwierzęcymi, 

leśnictwa i powiązanych działów 

przemysłu, w tym rybołówstwa i 

akwakultury, lecz z wyłączeniem torfu i 

materiałów zawartych w formacjach 

geologicznych i/lub przekształconych na 

skamieliny, a także ulegającą 

biodegradacji frakcję odpadów, w tym 

odpadów przemysłowych, handlowych i 

miejskich pochodzenia biologicznego, oraz 

bakterie; 

Uzasadnienie 

Należy sprecyzować, że definicja nie obejmuje torfu i innych materiałów zawartych w 

formacjach geologicznych lub przekształconych na skamieliny. Bakterie to forma odnawialnej 

biomasy, która rozwija się w wyniku fotosyntezy lub bez jej udziału. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) „biopaliwa” oznaczają ciekłe 

paliwa dla transportu, produkowane z 

biomasy; 

g) „biopaliwa” oznaczają ciekłe lub 

gazowe paliwa dla transportu, 

produkowane z biomasy lub przez 

biomasę; 
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Uzasadnienie 

Definicja biopaliw powinna obejmować zarówno biopaliwa płynne, jak i gazowe. Biomasa 

może działać jak biologiczny katalizator wytwarzający paliwo w sposób bezpośredni jako 

produkt wzrostu biomasy. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera n a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 na) „odpady resztkowe” oznaczają 

odpady będące wynikiem procesu 

przetwarzania lub odzysku, w tym 

recyklingu, w przypadku których 

niemożliwy jest dalszy odzysk, w związku z 

czym zachodzi konieczność ich 

unieszkodliwienia; 

Uzasadnienie 

Należy wprowadzić tę definicję, aby określić, że wykorzystanie odpadów, takich jak 

zaawansowane biopaliwa, ogranicza się jedynie do odpadów, które nie mogą zostać już 

poddane recyklingowi ani odzyskane. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera q 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) „niespożywczy materiał 

celulozowy” oznacza surowce składające 

się głównie z celulozy i hemicelulozy i 

mające niższą zawartość ligniny niż 

materiał lignocelulozowy. Materiał ten 

obejmuje resztki pożniwne roślin 

spożywczych i paszowych (takie jak 

słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski 

nasion i łupiny), trawiastych roślin 

energetycznych o niskiej zawartości skrobi 

(takie jak życica, proso rózgowate, 

Miskanthus, arundo trzcinowate oraz 

uprawy okrywowe przed uprawami 

głównymi i po nich), pozostałości 

q) „niespożywczy materiał 

celulozowy” oznacza surowce składające 

się głównie z celulozy i hemicelulozy i 

mające niższą zawartość ligniny niż 

materiał lignocelulozowy. Materiał ten 

obejmuje resztki pożniwne roślin 

spożywczych i paszowych (takie jak 

słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski 

nasion i łupiny), trawiaste rośliny 

energetyczne o niskiej zawartości skrobi 

(takie jak życica, proso rózgowate, 

Miskanthus, arundo trzcinowate oraz 

uprawy okrywowe przed uprawami 

głównymi i po nich, a także uprawy 



 

AD\1139326PL.docx 45/112 PE604.700v04-00 

 PL 

przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i 

paszowe – po wyekstrahowaniu olejów 

roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a 

także materiał z bioodpadów; 

płodozmianowe takie jak trawa, 

koniczyna, lucerna), pozostałości 

przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i 

paszowe – po wyekstrahowaniu olejów 

roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a 

także materiał z bioodpadów; 

Uzasadnienie 

Uprawy płodozmianowe mogą być wykorzystywane do produkcji biogazu. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera s 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

s) „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 

transportowe pochodzenia 

niebiologicznego” oznaczają paliwa ciekłe 

lub gazowe inne niż biopaliwa, których 

wartość energetyczna pochodzi z 

odnawialnych źródeł energii innych niż 

biomasa i które są stosowane w 

transporcie; 

s) „odnawialne ciekłe i gazowe paliwa 

transportowe pochodzenia 

niebiologicznego” oznaczają stosowane w 

transporcie paliwa ciekłe lub gazowe inne 

niż biopaliwa, których wartość 

energetyczna pochodzi z odnawialnych 

źródeł energii innych niż biomasa, w 

przypadku gdy surowiec węglowy jest 

wychwytywany z powietrza; 

Uzasadnienie 

Przepis ten nie powinien mieć zastosowania do przemysłowego wychwytywania dwutlenku 

węgla i ponownego wykorzystania surowców, ponieważ dwutlenek węgla nie jest źródłem o 

stałym charakterze. Zmiana definicji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych 

pochodzenia niebiologicznego jest powiązana z art. 25, w którym takie paliwa mogą być 

zaliczone na poczet nowego obowiązku włączania energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera u 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

u) „biopaliwa i biopłyny o niskim 

ryzyku spowodowania pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów” oznaczają 

biopaliwa i biopłyny, których surowce 

u) „biopaliwa i biopłyny o niskim 

ryzyku spowodowania pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów” oznaczają 

biopaliwa i biopłyny, których surowce 
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zostały wyprodukowane w ramach 

systemów zmniejszających przenoszenie 

produkcji do celów innych niż 

wytwarzanie biopaliw i biopłynów i 

zostały wyprodukowane zgodnie z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju dla 

biopaliw i biopłynów określonymi w art. 

26; 

zostały wyprodukowane na nieużytkach 

gorszej klasy, poprawiając wychwytywanie 

przez nie dwutlenku węgla, w ramach 

systemów zmniejszających przenoszenie 

produkcji do celów innych niż 

wytwarzanie biopaliw i biopłynów, w tym 

w odniesieniu do wysokobiałkowych 

produktów paszowych, i zostały 

wyprodukowane zgodnie z kryteriami 

zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i 

biopłynów określonymi w art. 26; 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 7 ust. 1. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera y  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

y) „ciepło odpadowe lub chłód 

odpadowy” oznacza ciepło lub chłód, które 

są wytwarzane jako produkt uboczny w 

instalacjach przemysłowych lub 

wytwórczych energii i które – bez dostępu 

do lokalnego systemu ciepłowniczego lub 

chłodniczego – pozostałyby 

niewykorzystane, rozpraszając się w 

powietrzu lub w wodzie; 

y)  „ciepło odpadowe lub chłód 

odpadowy” oznacza ciepło lub chłód, które 

są wytwarzane jako produkt uboczny w 

instalacjach przemysłowych lub w sektorze 

usług i które – bez dostępu do lokalnego 

lub innego specjalnego układu odzysku 

ciepła lub chłodu – pozostałyby 

niewykorzystane, rozpraszając się w 

powietrzu lub w wodzie; 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera a a 

 

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 

aa)  „prosument energii ze źródeł 

odnawialnych” oznacza aktywnego 

odbiorcę według definicji z dyrektywy [w 

sprawie rynku wewnętrznego] lub grupę 

działających razem odbiorców, którzy 

zużywają, a także mogą magazynować i 

sprzedawać energię elektryczną 
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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; 

wytwarzaną w ich obiektach, w tym w 

budownictwie wielorodzinnym, w lokalach 

handlowych lub dzielonych lokalach 

usługowych lub w zamkniętym systemie 

dystrybucyjnym, również za 

pośrednictwem koncentratorów, pod 

warunkiem że w przypadku prosumentów 

energii ze źródeł odnawialnych, 

niebędących gospodarstwami domowymi 

działania te nie stanowią ich podstawowej 

działalności handlowej lub zawodowej; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera d d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

dd) „rośliny spożywcze i paszowe” 

oznaczają rośliny bogate w skrobię, cukry i 

tłuszcze uprawiane na gruntach rolnych 

jako uprawa główna z wyłączeniem 

pozostałości pożniwnych, odpadów lub 

materiału lignocelulozowego; 

dd) „rośliny spożywcze i paszowe” 

oznaczają rośliny bogate w skrobię, cukry i 

tłuszcze oraz inne rośliny uprawiane 

przede wszystkim do celów energetycznych 

na gruntach rolnych jako uprawa główna z 

wyłączeniem pozostałości pożniwnych i 

odpadów;  

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera e e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ee) „zaawansowane biopaliwa” 

oznaczają biopaliwa produkowane z 

surowców wymienionych w załączniku IX 

część A; 

ee) „zaawansowane biopaliwa” 

oznaczają biopaliwa produkowane z 

odpadów i pozostałości wymienionych w 

załączniku IX część A, które są zgodne z 

zasadą hierarchii postępowania z 

odpadami i według analizy regionalnej nie 

powodują znaczących efektów 

przesunięcia ani istotnych zakłóceń na 

rynkach produktów, odpadów lub 

pozostałości;  
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Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera f f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ff)  „paliwa kopalne na bazie 

odpadów” oznaczają paliwa ciekłe lub 

gazowe produkowane ze strumieni 

odpadów pochodzących ze źródeł 

nieodnawialnych, w tym z gazów 

odpadowych z procesów technologicznych 

i gazów spalinowych;  

ff)  „pochodzące z recyklingu paliwa 

węglowe” oznaczają paliwa produkowane 

ze strumieni nieuniknionych odpadów 

gazowych pochodzących ze źródeł 

nieodnawialnych, w tym z gazów 

odpadowych z procesów technologicznych 

i gazów spalinowych, przynoszące przez 

cały cykl życia znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych;  

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera j j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

jj) „zezwolenie na pozyskiwanie” 

oznacza urzędowy dokument dający prawo 

do pozyskiwania biomasy leśnej; 

jj) „zezwolenie na pozyskiwanie” 

oznacza zezwolenie prawne lub podobne 

prawo na mocy ustawodawstwa krajowego 

i/lub regionalnego do pozyskiwania 

biomasy leśnej;  

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera m m 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

mm) „gospodarstwo leśne” oznacza 

jedną lub większą liczbę działek leśnych i 

inne obszary zalesione, które stanowią 

osobną jednostkę z punktu widzenia 

zagospodarowania lub wykorzystania; 

mm)  „baza dostaw” oznacza region 

geograficzny, z którego pochodzi surowiec 

do produkcji biomasy; 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 2 – akapit 2 – litera n n 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

nn) „bioodpady” oznaczają ulegające 

biodegradacji odpady ogrodowe i 

parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z 

gospodarstw domowych, restauracji, 

placówek zbiorowego żywienia i handlu 

detalicznego oraz porównywalne odpady z 

zakładów przetwórstwa spożywczego; 

nn) „bioodpady” oznaczają bioodpady 

zdefiniowane w art. 3 pkt 4 dyrektywy 

2008/98/WE; 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – akapit 2 – litera u u a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uua)  „paliwa produkowane z bakterii” 

oznaczają paliwa ciekłe produkowane 

dzięki rozwojowi bakterii 

wykorzystujących tlenki węgla ze 

strumieni odpadów gazowych i 

pozostałości, które są nieuniknioną i 

niezamierzoną konsekwencją wytwarzania 

produktów i nie są uwzględnione w 

innych systemach ograniczania emisji; 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do załącznika IX. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 2 – akapit 2 – litera u u b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uub)  „hierarchia postępowania z 

odpadami” oznacza hierarchię 

postępowania z odpadami zdefiniowaną w 

art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE. 
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Uzasadnienie 

W celu zapewnienia spójności w niniejszej dyrektywie należy stosować tę samą definicję 

hierarchii postępowania z odpadami co w dyrektywie 2008/98/WE. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie wspólnie 

dążą do tego, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych w Unii w końcowym 

zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co 

najmniej 27 %. 

1. Państwa członkowskie wspólnie 

dążą do tego, aby udział energii ze źródeł 

odnawialnych w Unii w końcowym 

zużyciu energii brutto w 2030 r. wynosił co 

najmniej 35 %. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wkład poszczególnych państw 

członkowskich w realizację tego ogólnego 

celu na 2030 r. jest ustalany i zgłaszany 

Komisji w zintegrowanych planach 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie art. 3–5 i art. 9–11 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania]. 

skreśla się 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Państwa członkowskie zapewniają 

planowanie polityk krajowych w taki 

sposób, by były zgodne z hierarchią 

postępowania z odpadami określoną w art. 

4 dyrektywy 2008/98/WE. W tym celu 

państwa członkowskie regularnie 
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dokonują przeglądu polityk krajowych i 

uzasadniają wszelkie odstępstwa w 

sprawozdaniach wymaganych na mocy 

art. 18 lit. c) rozporządzenia ... [w sprawie 

zarządzania]. 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie muszą ocenić, czy realizowana przez nie polityka wspierająca energię 

ze źródeł odnawialnych jest spójna z przepisami dotyczącymi odpadów, zwłaszcza jeżeli 

chodzi o stosowanie hierarchii postępowania z odpadami. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. W przypadku gdy Komisja, w 

wyniku oceny zintegrowanych planów 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie art. 25 rozporządzenia [w 

sprawie zarządzania], stwierdzi, że unijny 

kurs nie jest wspólnie realizowany lub że 

poziom bazowy, o którym mowa w ust. 3, 

nie jest utrzymany, zastosowanie ma art. 

27 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia. 

skreśla się 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 3a 

 Obowiązkowe krajowe cele ogólne 

 Każde państwo członkowskie zapewnia, 

aby udział energii ze źródeł odnawialnych, 

obliczany zgodnie z art. 7–13, w jego 

końcowym zużyciu energii brutto w 2030 

r. był równy co najmniej jego krajowemu 

celowi ogólnemu określającemu udział 

energii ze źródeł odnawialnych w tym 

roku, ujętemu w trzeciej kolumnie tabeli w 
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części A załącznika I. Te obowiązkowe 

krajowe cele ogólne są spójne z celem 

zakładającym co najmniej 35-procentowy 

udział energii ze źródeł odnawialnych w 

końcowym zużyciu energii brutto w Unii 

w 2030 r. Aby łatwiej osiągnąć cele 

określone w niniejszym artykule, każde 

państwo członkowskie promuje 

efektywność energetyczną i oszczędność 

energii i do nich zachęca. 

 

Poprawka  84 

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. W celu osiągnięcia lub 

przekroczenia celu unijnego i celów 

krajowych określonych w art. 3 i 3a 

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. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wsparcie na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest 

projektowane w taki sposób, aby energia 

elektryczna ze źródeł odnawialnych była 

wprowadzana na rynek energii elektrycznej 

i aby producenci energii odnawialnej 

reagowali na sygnały cenowe z rynku i 

maksymalizowali swoje przychody z 

2. Wsparcie na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest 

projektowane w taki sposób, aby energia 

elektryczna ze źródeł odnawialnych była 

wprowadzana na rynek energii elektrycznej 

i aby producenci energii odnawialnej 

reagowali na sygnały cenowe z rynku i 

maksymalizowali swoje przychody z 

rynku. Państwa członkowskie mogą 
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rynku. przewidzieć odstępstwa dla małych 

instalacji, jeżeli są w stanie wykazać, że 

koszty administracyjne bezpośredniej lub 

pośredniej sprzedaży wytworzonej energii 

elektrycznej na rynku byłyby 

nieproporcjonalne, a także dla projektów 

demonstracyjnych. 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Systemy wsparcia na rzecz energii 

elektrycznej z biomasy są projektowane w 

taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnych 

zakłóceń rynków surowców. 

Uzasadnienie 

Z myślą o przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym systemy wsparcia energii ze 

źródeł odnawialnych nie powinny zakłócać międzysektorowej konkurencji w obszarze dostaw 

biomasy. 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

przyznawanie wsparcia na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 

sposób otwarty, przejrzysty, 

konkurencyjny, niedyskryminujący i 

racjonalny pod względem kosztów. 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

przyznawanie wsparcia na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 

drodze otwartych, przejrzystych, 

konkurencyjnych i niedyskryminujących 

przetargów, z wyjątkiem małych instalacji, 

projektów demonstracyjnych oraz 

sytuacji, gdy państwa członkowskie są w 

stanie wykazać, że przetargi nie mogą 

zostać przeprowadzone w oparciu o zasadę 

konkurencji lub doprowadziłyby do 

uzyskania nieoptymalnych wyników, np. 

wyższego poziomu wsparcia lub niższych 

współczynników realizacji projektów. 
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Wsparcie może obejmować szczególne 

procedury przetargowe dla danej 

technologii. 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. W drodze odstępstwa od ust. 1 

niniejszego artykułu państwa 

członkowskie dopilnowują, aby nie był 

przewidziany żaden system wsparcia 

energii ze źródeł odnawialnych dla 

odpadów komunalnych, jeżeli nie są 

przestrzegane obowiązki w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów, o 

których mowa w dyrektywie 2008/98/WE. 

Uzasadnienie 

Systemy wsparcia energii ze źródeł odnawialnych nie powinny promować odpadów, które są 

niezgodne z hierarchią postępowania z odpadami, w szczególności żadne wsparcie nie może 

być przyznawane na odpady zmieszane. Systemy wsparcia powinny dotyczyć jedynie 

resztkowych odpadów komunalnych, tzn. tych odpadów komunalnych, które są zbierane 

selektywnie i które nie mogą już zostać poddane recyklingowi ani odzyskane, i które są 

przeznaczone jedynie do unieszkodliwienia. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie otwierają 

systemy wsparcia dla energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dla 

wytwórców w innych państwach 

członkowskich na warunkach określonych 

w niniejszym artykule. 

1. Państwa członkowskie mogą 

otwierać systemy wsparcia dla energii 

elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych dla wytwórców w innych 

państwach członkowskich na warunkach 

określonych w niniejszym artykule. 

Uzasadnienie 

Nie jest pewne, że wprowadzenie obowiązku transgranicznego otwarcia systemów wsparcia 
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dla instalacji zlokalizowanych w innych państwach członkowskich stanowi opłacalne 

rozwiązanie. Ponadto prowadzi ono do koncentracji rynku w państwach członkowskich, w 

których można uzyskać najwyższy zwrot. Inwestorzy będą wybierać najefektywniejsze i 

najtańsze miejsca działalności. W ten sposób niektóre państwa członkowskie, w szczególności 

te, które pozostają w tyle pod względem wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych, 

znalazłyby się w niekorzystnej sytuacji. Niezbędna rozbudowa transgranicznego przesyłu 

energii elektrycznej związana z obowiązkowym otwarciem systemów wsparcia 

doprowadziłaby do wzrostu kosztów przesyłu. W efekcie wymagane byłoby dodatkowe 

wsparcie, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów. Ponadto ponieważ nie opracowano jeszcze 

systemu monitorowania wykorzystania systemów wsparcia dostępnego dla koncentratorów 

zlokalizowanych w innym kraju, należałoby najpierw sprecyzować transgraniczne 

uprawnienia krajowych organów regulacyjnych. 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Z zastrzeżeniem niezbędnych modyfikacji 

pozwalających na zachowanie zgodności z 

zasadami pomocy państwa państwa 

członkowskie gwarantują, że poziom 

wsparcia i warunki obwarowujące 

wsparcie przyznane projektom dotyczącym 

energii odnawialnej nie będą zmienione w 

sposób, który niekorzystnie wpłynąłby na 

prawa przyznane na jego podstawie i na 

finansowe aspekty wspieranych projektów. 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

poziom wsparcia i warunki obwarowujące 

wsparcie przyznane projektom dotyczącym 

energii odnawialnej nie będą zmienione w 

sposób, który niekorzystnie wpłynąłby na 

prawa przyznane na jego podstawie i na 

finansowe aspekty wspieranych projektów. 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów wyliczenia końcowego zużycia 

brutto energii ze źródeł odnawialnych w 

danym państwie członkowskim wkład z 

biopaliw i biopłynów, a także paliw z 

biomasy zużywanych w transporcie, o ile 

produkowane są one z roślin spożywczych 

lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % 

końcowego zużycia energii w transporcie 

drogowym i kolejowym w danym państwie 

Do celów wyliczenia końcowego zużycia 

brutto energii ze źródeł odnawialnych w 

danym państwie członkowskim wkład z 

biopaliw i biopłynów, a także paliw z 

biomasy zużywanych w transporcie, o ile 

produkowane są one z roślin spożywczych 

lub pastewnych, wynosi nie więcej niż 7 % 

końcowego zużycia energii w transporcie 

drogowym i kolejowym w danym państwie 
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członkowskim. W 2030 r. limit ten ulega 

obniżeniu do 3,8 % w związku z kursem 

wyznaczonym w części A załącznika X. 

Państwa członkowskie mogą ustanowić 

niższy limit i wprowadzić rozróżnienie 

między różnymi rodzajami biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy 

produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych, np. ustalając niższy limit 

wkładu z paliw na bazie roślin 

spożywczych i pastewnych 

wyprodukowanych z roślin oleistych z 

uwzględnieniem pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów. 

członkowskim, o ile paliwa te spełniają 

próg ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych określony w art. 26 ust. 7, 

z uwzględnieniem średnich szacowanych 

emisji surowców dla biopaliw i biopłynów, 

wynikających z pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów, zawartych w części 

A załącznika VIII, lub zostały 

certyfikowane jako biopaliwa i biopłyny o 

niskim ryzyku spowodowania pośredniej 

zmiany użytkowania gruntów w oparciu o 

metodę opracowaną przez Komisję. W 

2030 r. limit ten ulega obniżeniu do 0 % 

zgodnie z kursem wyznaczonym w części 

A załącznika X. Udział biopaliw i 

biopłynów produkowanych z oleju 

palmowego wynosi 0 % począwszy od 

2021 r. Do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Komisja opracuje metodykę certyfikacji 

biopaliw i biopłynów o niskim ryzyku 

spowodowania pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów zdefiniowanych w 

art. 2 akapit drugi lit. u). Państwa 

członkowskie mogą ustanowić niższy limit 

i wprowadzić rozróżnienie między różnymi 

rodzajami biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy produkowanych z roślin 

spożywczych i pastewnych, np. ustalając 

niższy limit wkładu z paliw na bazie roślin 

spożywczych i pastewnych 

wyprodukowanych z roślin oleistych z 

uwzględnieniem pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów oraz innych 

niezamierzonych skutków dla 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 32 dotyczących zmiany na 

podstawie najnowszych dowodów 

naukowych średnich szacowanych emisji 
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surowców dla biopaliw i biopłynów, 

wynikających z pośredniej zmiany 

użytkowania gruntów, zawartych w części 

A załącznika VIII. Do dnia 31 grudnia 

2019 r. Komisja dokonuje przeglądu 

średnich szacowanych emisji surowców 

dla biopaliw i biopłynów, wynikających z 

pośredniej zmiany użytkowania gruntów, 

uwzględniając wszelkie ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych związane z 

produktami ubocznymi pasz białkowych, a 

także wprowadza w stosownych 

przypadkach odrębne wartości dla oleju 

palmowego, oleju sojowego i innych 

roślin oleistych. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawkami do poprzednich akapitów i 

niezbędna do zapewnienia aktualizacji wartości w części A załącznika VIII według 

najnowszych dowodów naukowych. 

 

Poprawka  93 

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 

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 
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także zapewnia znaczne ograniczenie 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi i nie grozi 

negatywnym wpływem na środowisko i 

bioróżnorodność. 

emisji gazów cieplarnianych w porównaniu 

z paliwami kopalnymi, w oparciu o ocenę 

cyklu życia emisji, i nie grozi negatywnym 

wpływem na środowisko i 

bioróżnorodność. 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę 

wykazu surowców w części A i B 

załącznika IX w celu dodania surowców 

według zasad określonych w niniejszym 

ustępie. Pierwsza analiza zostanie 

przeprowadzona nie później niż 6 miesięcy 

po [date of entry into force of this 

Directive] r. W stosownych przypadkach 

Komisja przyjmuje akty delegowane w 

celu zmiany wykazu surowców w części A 

i B załącznika IX polegającej na dodaniu 

surowców, lecz nie na usunięciu ich z 

wykazu. 

Co dwa lata Komisja przeprowadza analizę 

wykazu surowców w części A i B 

załącznika IX w celu dodania lub 

usunięcia surowców według zasad 

określonych w niniejszym ustępie. 

Pierwsza analiza zostanie przeprowadzona 

nie później niż sześć miesięcy po [data 

wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. W 

stosownych przypadkach Komisja 

przyjmuje akty delegowane w celu zmiany 

wykazu surowców w części A i B 

załącznika IX polegającej na dodaniu 

surowców lub usunięciu ich z wykazu. 

 

Poprawka  95 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 – akapit 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Gdy surowiec jest usuwany z wykazu w 

załączniku IX, instalacje produkujące 

zaawansowane biopaliwa z tego surowca 

otrzymują pozwolenie na wykorzystywanie 

go przez pięć lat po wejściu w życie aktu 

delegowanego usuwającego dany 

surowiec z załącznika IX, pod warunkiem 

że chodzi o zaawansowane biopaliwo 

zgodnie z art. 2 niniejszej dyrektywy. 

Uzasadnienie 

Komisji należy zezwolić na zaproponowanie usunięcia surowca z załącznika IX, natomiast 
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operatorzy powinni mieć możliwość dostosowania procesu produkcji w okresie przejściowym, 

aby do pewnego stopnia zabezpieczyć inwestycje.  

 

Poprawka  96 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Przy określaniu strategii 

promowania produkcji paliw z surowców 

wymienionych w załączniku IX do 

niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie zapewniają przestrzeganie 

hierarchii postępowania z odpadami 

określonej w art. 4 dyrektywy 

2008/98/WE, w tym jej przepisów 

dotyczących uwzględniania całego cyklu 

życia w kontekście ogólnych skutków 

wytwarzania różnych strumieni odpadów i 

gospodarowania nimi. 

Uzasadnienie 

Przywrócenie sformułowania z art. 2 dyrektywy (UE) 2015/1513. 

 

Poprawka  97 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) dodawana do ilości energii ze 

źródeł odnawialnych, która jest brana pod 

uwagę przy obliczaniu udziału energii 

odnawialnej w państwie 

członkowskim dokonującym transferu do 

celów niniejszej dyrektywy ; oraz 

a) odejmowana od ilości energii ze 

źródeł odnawialnych, która jest brana pod 

uwagę przy obliczaniu zgodności z celem 

krajowym państwa członkowskiego 

dokonującego transferu do celów 

niniejszej dyrektywy; oraz 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana jest niezbędna w celu dostosowania dyrektywy do ponownego 

wprowadzenia wiążących celów krajowych w art. 3a. 
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Poprawka  98 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodawana do ilości energii ze 

źródeł odnawialnych, która jest brana pod 

uwagę przy obliczaniu udziału energii 

odnawialnej w państwie członkowskim 

przyjmującym transfer do celów niniejszej 

dyrektywy . 

b) dodawana do ilości energii ze 

źródeł odnawialnych, która jest brana pod 

uwagę przy obliczaniu zgodności z celem 

krajowym państwa członkowskiego 

przyjmującego transfer do celów niniejszej 

dyrektywy. 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana jest niezbędna w celu dostosowania dyrektywy do ponownego 

wprowadzenia wiążących celów krajowych w art. 3a. 

 

Poprawka  99 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) odjąć od ilości energii elektrycznej, 

ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł 

energii branej pod uwagę przy 

wyliczaniu udziału energii odnawialnej 

państwa członkowskiego, które wydało 

pismo powiadamiające na mocy ust. 1; 

oraz 

a) odjąć od ilości energii elektrycznej, 

ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł 

energii branej pod uwagę przy 

wyliczaniu zgodności z celem krajowym 

państwa członkowskiego, które wydało 

pismo powiadamiające na mocy ust. 1; 

oraz 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana jest niezbędna w celu dostosowania dyrektywy do ponownego 

wprowadzenia wiążących celów krajowych w art. 3a. 

 

Poprawka  100 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Energię elektryczną wytwarzaną z 

odnawialnych źródeł energii w państwach 

2. Energię elektryczną wytwarzaną z 

odnawialnych źródeł energii w państwach 
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trzecich uwzględnia się do 

celów określenia udziałów energii 

odnawialnej państw członkowskich 

wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są 

następujące warunki: 

trzecich uwzględnia się do celów 

określenia zgodności z celami państw 

członkowskich w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych wyłącznie w przypadku, 

gdy spełnione są następujące warunki: 

Uzasadnienie 

Proponowana zmiana jest niezbędna w celu dostosowania dyrektywy do ponownego 

wprowadzenia wiążących celów krajowych w art. 3. 

 

Poprawka  101 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa 

członkowskie dopilnowują, aby ich 

właściwe organy na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym stosowały warunki 

dotyczące włączania i rozwoju energii 

odnawialnej oraz wykorzystywania 

niemożliwego do uniknięcia ciepła lub 

chłodu odpadowego podczas planowania, 

projektowania, budowy i 

remontów infrastruktury miejskiej, 

obszarów przemysłowych lub 

mieszkalnych oraz infrastruktury 

energetycznej, w tym sieci 

elektroenergetycznej, systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia, sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i paliw 

alternatywnych. 

4. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby ich właściwe organy na 

poziomie krajowym, regionalnym i 

lokalnym stosowały warunki dotyczące 

włączania i rozwoju energii odnawialnej 

oraz wykorzystywania niemożliwego do 

uniknięcia ciepła lub chłodu odpadowego 

podczas planowania, projektowania, 

budowy i remontów infrastruktury 

miejskiej, obszarów przemysłowych lub 

mieszkalnych oraz infrastruktury 

energetycznej, w tym sieci 

elektroenergetycznej, systemów lokalnego 

ogrzewania i chłodzenia, sieci 

przesyłowych gazu ziemnego i paliw 

alternatywnych, a także zachęcają 

właściwe organy na szczeblu lokalnym i 

regionalnym do uwzględnienia przy 

planowaniu infrastruktury miejskiej 

rozwiązań grzewczych i chłodzących 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii. 

 

Poprawka  102 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 5 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wprowadzają w 

swoich przepisach i kodeksach prawa 

budowlanego lub w inny sposób mający 

równoważny skutek wymóg wykorzystania 

w nowych budynkach i budynkach już 

istniejących poddawanych generalnemu 

remontowi , z uwzględnieniem wyników 

optymalnego pod względem kosztów 

wyliczenia przeprowadzonego na 

podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 

2010/31/UE, minimalnego poziomu energii 

ze źródeł odnawialnych. Państwa 

członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego 

minimalnego poziomu między innymi 

przez wykorzystywanie znacznego odsetka 

energii z odnawialnych źródeł. 

Państwa członkowskie wprowadzają w 

swoich przepisach i kodeksach prawa 

budowlanego lub w inny sposób mający 

równoważny skutek wymóg wykorzystania 

w nowych budynkach i budynkach już 

istniejących poddawanych generalnemu 

remontowi, z uwzględnieniem wyników 

optymalnego pod względem kosztów 

wyliczenia przeprowadzonego na 

podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 

2010/31/UE, minimalnego poziomu energii 

ze źródeł odnawialnych. Państwa 

członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego 

minimalnego poziomu między innymi 

przez wykorzystywanie w systemach 

lokalnego ogrzewania i chłodzenia oraz w 

innej lokalnej infrastrukturze 

energetycznej znacznego odsetka energii 

ze źródeł odnawialnych. 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić neutralność technologiczną, możliwe powinno być osiągnięcie minimalnych 

poziomów energii ze źródeł odnawialnych również poprzez systemy lokalnego ogrzewania i 

chłodzenia lub inną lokalną infrastrukturę energetyczną wykorzystujące znaczny odsetek 

energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  103 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę swojego potencjału 

pod względem odnawialnych źródeł 

energii i wykorzystania ciepła i chłodu 

odpadowego do ogrzewania i chłodzenia. 

Ocenę tę uwzględnia się w drugiej 

kompleksowej ocenie wymaganej na 

podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 

2012/27/UE po raz pierwszy do dnia 31 

grudnia 2020 r., a następnie w 

aktualizacjach kompleksowych ocen. 

8. Państwa członkowskie 

przeprowadzają ocenę swojego 

zrównoważonego potencjału pod 

względem odnawialnych źródeł energii, 

przy czym ocena ta obejmuje analizę 

przestrzenną nadających się do 

wykorzystania obszarów o niskim ryzyku 

ekologicznym, a także analizę możliwości 
wykorzystania ciepła i chłodu odpadowego 

do ogrzewania i chłodzenia. Ocenę tę 

uwzględnia się w drugiej kompleksowej 
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ocenie wymaganej na podstawie art. 14 ust. 

1 dyrektywy 2012/27/UE po raz pierwszy 

do dnia 31 grudnia 2020 r., a następnie w 

aktualizacjach kompleksowych ocen. 

 

Poprawka  104 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Punkt kompleksowej obsługi 

administracyjnej ma za zadanie 

przeprowadzić wnioskodawcę przez 

procedurę rozpatrywania wniosku w 

przejrzysty sposób, udzielać mu wszelkich 

niezbędnych informacji, zapewniać 

koordynację i, w razie potrzeby, udział 

innych organów oraz wydać wiążącą 

prawnie decyzję na koniec procedury. 

2. Punkt kompleksowej obsługi 

administracyjnej ma za zadanie 

przeprowadzić wnioskodawcę przez 

procedurę rozpatrywania wniosku w 

przejrzysty sposób, udzielać mu wszelkich 

niezbędnych informacji, zapewniać 

koordynację i, w razie potrzeby, udział 

innych organów oraz wydać – w 

odniesieniu do każdego wniosku – 
prawnie wiążącą decyzję na koniec 

procedury. 

 

Poprawka  105 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie ułatwiają 

rozbudowę źródła energii w istniejących 

elektrowniach wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, zapewniając 

m.in. uproszczoną i szybką procedurę 

udzielania zezwoleń, która trwa nie dłużej 

niż jeden rok od dnia złożenia wniosku o 

rozbudowę źródła energii w punkcie 

kompleksowej obsługi administracyjnej. 

5. Państwa członkowskie ułatwiają 

rozbudowę źródła energii w istniejących 

elektrowniach wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, zapewniając 

m.in. uproszczoną i szybką procedurę 

udzielania zezwoleń, która trwa nie dłużej 

niż jeden rok od dnia złożenia 

uzasadnionego wniosku o rozbudowę 

źródła energii w punkcie kompleksowej 

obsługi administracyjnej. W przypadku 

rozbudowy państwa członkowskie 

zapewniają zachowanie praw do sieci 

według pierwotnego projektu, nie 

naruszając obowiązujących wymogów 

technicznych dotyczących przyłączenia do 
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sieci. 

 

Poprawka  106 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. 

państwa członkowskie zapewniają w 

drodze procedury udzielania zezwoleń lub 

koncesji, aby wszystkie stacje paliw 

zlokalizowane przy drogach należących do 

sieci bazowej utworzonej na podstawie 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 

(zwanej dalej „siecią bazową”) zostały 

wyposażone w ogólnie dostępne punkty 

ładowania pojazdów elektrycznych. 

Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 32 niniejszej dyrektywy 

rozszerzających zakres niniejszego ustępu 

o paliwa wchodzące w zakres art. 25 

niniejszej dyrektywy. 

Uzasadnienie 

W badaniu Komisji Europejskiej na temat czystego transportu i wsparcia państw 

członkowskich we wdrażaniu dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych uznano wymóg, aby konwencjonalne stacje paliw oferowały punkty ładowania 

pojazdów elektrycznych lub punkty tankowania CNG lub biometanu za bardzo skuteczny i tani 

środek służący upowszechnieniu pojazdów elektrycznych i paliw alternatywnych. 

Ogólnounijne podejście do infrastruktury ładowania i tankownia wzdłuż sieci bazowej może 

mieć kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wyjście naprzeciw podróżnym w ruchu 

transgranicznym na długich dystansach, korzystającym z tego rodzaju pojazdów. 

 

Poprawka  107 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 17 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Rozbudowa źródła energii jest dozwolona 

po powiadomieniu punktu kompleksowej 

obsługi administracyjnej utworzonego na 

Rozbudowa źródła energii jest dozwolona 

po powiadomieniu punktu kompleksowej 

obsługi administracyjnej utworzonego na 
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podstawie art. 16, w przypadku gdy nie 

przewiduje się znaczących niekorzystnych 

skutków środowiskowych lub społecznych. 

Punkt kompleksowej obsługi 

administracyjnej podejmuje decyzję przed 

upływem sześciu miesięcy od otrzymania 

powiadomienia, o ile jest ono 

wystarczające. 

podstawie art. 16 niniejszej dyrektywy, 

jeżeli zapewniono zgodność z wymogami 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/92/UE1a oraz dyrektywy Rady 

92/43/EWG1b i jeżeli nie przewiduje się 

znaczących niekorzystnych skutków 

środowiskowych lub społecznych. Punkt 

kompleksowej obsługi administracyjnej 

podejmuje decyzję przed upływem sześciu 

miesięcy od otrzymania powiadomienia. 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie oceny skutków wywieranych 

przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 

28.1.2012, s. 1). 

 1b Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 

maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

(Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7). 

 

Poprawka  108 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie przy udziale 

władz lokalnych i regionalnych 

opracowują odpowiednie programy 

informacyjne, programy zwiększania 

świadomości, programy doradcze lub 

szkoleniowe, aby informować obywateli o 

korzyściach i rozwiązaniach praktycznych 

związanych z rozwojem i wykorzystaniem 

energii ze źródeł odnawialnych. 

6. Państwa członkowskie przy udziale 

władz lokalnych i regionalnych 

opracowują odpowiednie programy 

informacyjne, programy zwiększania 

świadomości, programy doradcze lub 

szkoleniowe, aby informować obywateli o 

korzyściach i rozwiązaniach praktycznych 

związanych z rozwojem i wykorzystaniem 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym na 

użytek własny lub w ramach społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych, a także o 

korzyściach wynikających z mechanizmów 

współpracy między państwami 

członkowskimi oraz różnych rodzajów 

współpracy transgranicznej. 
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Uzasadnienie 

Ponieważ wniosek Komisji skupia się na użytku własnym energii i społecznościach 

energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, powinno to znaleźć 

odzwierciedlenie w niniejszym ustępie, aby uświadomić obywatelom możliwości i korzyści w 

tej dziedzinie. Komisja stwierdziła, że brak wsparcia publicznego stanowi jeden z powodów 

niechęci państw członkowskich do wykorzystania mechanizmów współpracy, takich jak 

wspólne projekty określone w art. 7 obowiązującej dyrektywy. W związku z tym programy 

informacyjne i podnoszące świadomość powinny skupiać się na korzyściach związanych nie 

tylko z energią ze źródeł odnawialnych, lecz także ze współpracą transgraniczną.  

 

Poprawka  109 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwo członkowskie zapewnia , aby 

nie wydawano gwarancji pochodzenia 

producentowi , który otrzymuje wsparcie 

finansowe z systemu wsparcia na tę 

samą produkcję energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 

wydają takie gwarancje pochodzenia i 

wprowadzają je na rynek, wystawiając je 

na aukcji. Przychody uzyskane w wyniku 

aukcji wykorzystuje się w celu pokrycia 

kosztów wsparcia dla energii 

odnawialnych. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Systemu gwarancji pochodzenia nie należy łączyć z systemami wsparcia dla energii ze źródeł 

odnawialnych, lecz powinien on służyć jedynie jako narzędzie śledzenia pochodzenia i 

rozliczania sprzedaży produkcji ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  110 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iia) ekologicznego wodoru; lub 
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Uzasadnienie 

Energia ze źródeł odnawialnych jest wysoce niestabilna. Dzięki połączeniu różnych sektorów 

można zwiększyć efektywność odnawialnych źródeł energii. Nadwyżki energii mogą zostać 

wykorzystane do produkcji odnawialnych ciekłych i gazowych paliw transportowych 

pochodzenia niebiologicznego, które mogą być później wykorzystane np. w sektorze 

transportu lub sektorze chłodniczym. 

 

Poprawka  111 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 19 – ustęp 7 – akapit 1 – litera f a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 fa) czy i w jakim zakresie źródło, z 

którego została wytworzona energia, 

spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju 

i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w art. 26. 

Uzasadnienie 

Gwarancje pochodzenia powinny informować konsumentów o przestrzeganiu kryteriów 

zrównoważonego rozwoju i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  112 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W zależności od swojej 

oceny, włączonej do zintegrowanych 

planów krajowych w zakresie energii i 

klimatu na podstawie załącznika I do 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania] i 

dotyczącej konieczności budowy nowej 

infrastruktury na potrzeby systemów 

lokalnego ogrzewania i chłodzenia 

wykorzystującego odnawialne źródła 

energii w celu osiągnięcia celu unijnego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej 

dyrektywy, państwa członkowskie 

podejmują, w stosownych przypadkach, 

kroki na rzecz rozbudowy lokalnej 

infrastruktury ogrzewania w celu 

3. W zależności od swojej 

oceny, włączonej do zintegrowanych 

planów krajowych w zakresie energii i 

klimatu na podstawie załącznika I do 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania] i 

dotyczącej konieczności budowy nowej 

infrastruktury na potrzeby systemów 

lokalnego ogrzewania i chłodzenia 

wykorzystującego odnawialne źródła 

energii w celu osiągnięcia celu unijnego, o 

którym mowa w art. 3 ust. 1 niniejszej 

dyrektywy, państwa członkowskie 

podejmują, w stosownych przypadkach, 

kroki na rzecz rozbudowy lokalnej 

infrastruktury ogrzewania w celu 
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dostosowania się do rozwoju 

produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących biomasę, 

energię słoneczną i geotermalną. 

dostosowania się do rozwoju 

produkcji energii do ogrzewania i 

chłodzenia z wielkich instalacji 

wykorzystujących zrównoważoną biomasę, 

ciepło otoczenia z dużych pomp cieplnych, 

energię słoneczną i geotermalną, a także 

nadwyżkę ciepła z przemysłu i z innych 

źródeł. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu dodanie zrównoważonych źródeł energii, które nie zostały wymienione 

w pierwotnym tekście. 

 

Poprawka  113 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Z zastrzeżeniem wymogów 

odnoszących się do zachowania 

niezawodności i bezpieczeństwa sieci, na 

podstawie przejrzystych i 

niedyskryminacyjnych kryteriów 

ustanowionych przez właściwe organy, 

państwa członkowskie: 

 a)  zapewniają, aby operatorzy 

systemów przesyłowych i operatorzy 

systemów dystrybucyjnych na ich 

terytorium gwarantowali przesył i 

dystrybucję energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych; 

 b) zapewniają priorytetowy bądź 

gwarantowany dostęp do systemu 

sieciowego dla energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych; 

 c)  zapewniają, aby przy wyborze 

instalacji wytwarzających energię 

elektryczną operatorzy systemów 

przesyłowych w oparciu o przejrzyste i 

niedyskryminacyjne kryteria przyznawali 

pierwszeństwo instalacjom 

wykorzystującym odnawialne źródła 

energii, na ile pozwala na to bezpieczna 

eksploatacja krajowego systemu 
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elektroenergetycznego. Państwa 

członkowskie zapewniają, aby zostały 

przyjęte odpowiednie środki operacyjne 

dotyczące sieci i rynku, które 

zminimalizują ograniczanie energii 

elektrycznej wytworzonej ze źródeł 

odnawialnych. Jeżeli przyjmowane są 

ważne środki, które ograniczą udział 

energii ze źródeł odnawialnych, aby 

zagwarantować bezpieczeństwo krajowego 

systemu elektroenergetycznego oraz 

bezpieczeństwo dostaw energii, państwa 

członkowskie zapewniają, aby 

odpowiedzialni operatorzy systemów 

zgłaszali właściwym organom 

regulacyjnym zastosowanie tych środków i 

wskazywali działania naprawcze, które 

zamierzają podjąć w celu zapobiegania 

nieodpowiednim ograniczeniom. 

Uzasadnienie 

W dyrektywie należy zachować priorytetowy dostęp energii ze źródeł odnawialnych do sieci. 

 

Poprawka  114 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych 

i która spełnia co najmniej cztery z 

następujących kryteriów: 

Do celów niniejszej dyrektywy 

społecznością energetyczną działającą w 

zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub 

organizacja non-profit, których udziałowcy 

lub członkowie współpracują w zakresie 

wytwarzania, dystrybucji, magazynowania 

lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych, 

co może się odbywać ponad granicami 

państw członkowskich, i która spełnia co 

najmniej cztery z następujących kryteriów: 

 

Poprawka  115 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami lokalnymi, 

w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

a) udziałowcy lub członkowie są 

osobami fizycznymi, organami 

regionalnymi lub lokalnymi, w tym 

gminnymi, lub MŚP działającymi w 

dziedzinie energii odnawialnej; 

 

Poprawka  116 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych, wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7. 

1. W celu ułatwienia upowszechnienia 

energii ze źródeł odnawialnych w sektorze 

ciepłowniczym i chłodniczym każde 

państwo członkowskie dąży do 

podnoszenia o co najmniej 1 punkt 

procentowy (pp) rocznie udziału dostaw 

energii odnawialnej do instalacji 

grzewczych i chłodniczych – wyrażonego 

jako krajowy udział w zużyciu energii 

końcowej i obliczonego według metodyki 

opisanej w art. 7 – w szczególności przez 

wspieranie innowacyjnych technologii 

takich jak pompy cieplne i technologie w 

zakresie energii geotermalnej i słonecznej. 

 

Poprawka  117 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

b) całkowitej ilości energii 

odnawialnej oraz ciepła i chłodu 

odpadowego dostarczanych do celów 

ogrzewania i chłodzenia; 

 

Poprawka  118 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) udziału energii odnawialnej w 

całkowitej ilości energii dostarczonej do 

celów ogrzewania i chłodzenia; oraz 

c) udziału energii odnawialnej oraz 

ciepła i chłodu odpadowego w całkowitej 

ilości energii dostarczonej do celów 

ogrzewania i chłodzenia; oraz 

 

Poprawka  119 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii. 

d) rodzaju odnawialnego źródła 

energii lub ciepła i chłodu odpadowego. 

Uzasadnienie 

Aby pomóc państwom członkowskim w pełnym wykorzystaniu potencjału ciepła odpadowego 

oraz aby zapewnić im niezbędne wsparcie w zakresie jego eksploatacji, należy wprowadzić 

odpowiednie ramy polityczne. Ciepło odpadowe powinno być traktowane podobnie jak 

odnawialne źródło energii i powinno umożliwiać państwom członkowskim osiągnięcie celu w 

zakresie OZE na potrzeby ogrzewania poprzez wprowadzenie większej ilości ciepła 

odpadowego do systemów. Należy w pełni uwzględnić ciepło i chłód odpadowy w ramach 

wykonywania zobowiązań zgodnie z art. 23. 

 

Poprawka  120 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 

2021 r. państwa członkowskie wymagają 

od dostawców paliw włączania 

minimalnego udziału energii z 

zaawansowanych biopaliw i innych 

biopaliw oraz biogazu produkowanych z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego, z paliw kopalnych na 

bazie odpadów i z energii elektrycznej ze 

1. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 

2021 r. państwa członkowskie wymagają 

od dostawców paliw włączania 

minimalnego udziału energii z 

zaawansowanych biopaliw i innych 

biopaliw oraz biogazu produkowanych z 

surowców wymienionych w załączniku IX, 

z odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego, z paliw uzyskiwanych z 

wychwytywania i utylizacji dwutlenku 
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źródeł odnawialnych do ogólnej ilości 

paliw transportowych, które dostarczają do 

zużycia lub wykorzystania na rynku w 

ciągu roku kalendarzowego. 

węgla i z energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych do ogólnej ilości paliw 

transportowych, które dostarczają do 

zużycia lub wykorzystania na rynku w 

ciągu roku kalendarzowego. 

Uzasadnienie 

Definicja paliw kopalnych na bazie odpadów jest myląca i może prowadzić do uznania źródeł 

kopalnych czy też wszystkich odpadów za energię odnawialną. Zgodnie z wnioskiem Komisji 

postanowiono zmienić nazwę tej kategorii. 

 

Poprawka  121 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 

1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 

6,8 % w 2030 r. zgodnie z kursem 

wyznaczonym w części B załącznika X. W 

ramach tego całkowitego udziału udział 

zaawansowanych biopaliw i biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w części A załącznika IX 

wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu 

do paliw transportowych dostarczanych w 

celu zużycia lub wykorzystania na rynku 

od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. 

wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z 

kursem wyznaczonym w części C 

załącznika X. 

Ten minimalny udział wynosi co najmniej 

1,5 % w 2021 r. i wzrośnie do co najmniej 

9 % w 2030 r. zgodnie z kursem 

wyznaczonym w części B załącznika X. 

Minimalny udział w 2030 r. jest równy co 

najmniej 7 % redukcji natężenia emisji 

gazów cieplarnianych w porównaniu z 

2020 r. W ramach tego całkowitego 

udziału udział zaawansowanych biopaliw i 

biogazu produkowanych z surowców 

wymienionych w części A załącznika IX 

wynosi co najmniej 0,5 % w odniesieniu 

do paliw transportowych dostarczanych w 

celu zużycia lub wykorzystania na rynku 

od dnia 1 stycznia 2021 r., a do 2030 r. 

wzrośnie do co najmniej 3,6 % zgodnie z 

kursem wyznaczonym w części C 

załącznika X. Minimalny udział energii ze 

źródeł odnawialnych przeznaczonej dla 

lotnictwa i żeglugi musi być zgodny z 

kursem wyznaczonym w części B 

załącznika X. 

 

Poprawka  122 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) do obliczenia mianownika, tj. 

wartości energetycznej paliw w transporcie 

drogowym i kolejowym dostarczanych do 

celów zużycia lub wykorzystania na rynku, 

uwzględnia się: benzynę, olej napędowy, 

gaz ziemny, biopaliwa, biogaz, odnawialne 

ciekłe i gazowe paliwa transportowe 

pochodzenia niebiologicznego, paliwa 

kopalne na bazie odpadów oraz energię 

elektryczną; 

a) do obliczenia mianownika, tj. 

wartości energetycznej paliw w transporcie 

drogowym i kolejowym dostarczanych do 

celów zużycia lub wykorzystania na rynku, 

uwzględnia się: benzynę, olej napędowy, 

gaz ziemny, biopaliwa, biogaz, odnawialne 

ciekłe i gazowe paliwa transportowe 

pochodzenia niebiologicznego oraz energię 

elektryczną; 

 

Poprawka  123 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit 4 – litera b – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) do obliczenia licznika, tj. wartości 

energetycznej zaawansowanych biopaliw i 

innych biopaliw oraz biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX, 

uwzględnia się: odnawialne ciekłe i 

gazowe paliwa transportowe pochodzenia 

niebiologicznego, paliwa kopalne na bazie 

odpadów dostarczane do wszystkich 

sektorów transportu, oraz energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych 

dostarczaną do pojazdów drogowych. 

b) do obliczenia licznika, tj. wartości 

energetycznej zaawansowanych biopaliw i 

innych biopaliw oraz biogazu 

produkowanych z surowców 

wymienionych w załączniku IX, 

uwzględnia się: odnawialne ciekłe i 

gazowe paliwa transportowe pochodzenia 

niebiologicznego, uzyskiwane z paliw o 

niskiej emisyjności, które powstają jako 

nieunikniona i niezamierzona 

konsekwencja wytwarzania lub produkcji 

produktów przeznaczonych do celów 

komercyjnych lub handlowych, 
dostarczane do wszystkich sektorów 

transportu, oraz energię elektryczną ze 

źródeł odnawialnych dostarczaną do 

pojazdów drogowych. 

Uzasadnienie 

Wychwytywanie ich dzięki technologiom wychwytywania i ponownego użycia dwutlenku 

węgla (CCU) pozwala branży na ponowne wykorzystanie paliw o niskiej emisyjności do 

zasilania sektorów nienadających się do elektryfikacji, takich jak produkcja paliwa do 

silników odrzutowych i chemikaliów. Oprócz tego, że pośrednio zwiększają udział 

odnawialnych źródeł energii w sieci elektroenergetycznej poprzez przekierowanie gazów z 

procesu wytwarzania energii, mogą one zatem odgrywać ważną rolę w zmniejszaniu ilości 

wydobytego węgla kopalnego w unijnym koszyku energetycznym. 
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Poprawka  124 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie mogą 

zaprojektować politykę krajową w celu 

wypełnienia zobowiązań wynikających z 

niniejszego artykułu jako obowiązek 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

i mogą stosować tę politykę także do paliw 

kopalnych na bazie odpadów, pod 

warunkiem że nie jest to sprzeczne z 

celami gospodarki o obiegu zamkniętym i 

że osiągnięto udział energii ze źródeł 

odnawialnych zgodnie z ust. 1. 

Uzasadnienie 

Zobowiązania w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych byłyby bardziej 

optymalne z punktu widzenia klimatu, lecz zostały uznane przez Komisję za bardziej uciążliwe 

administracyjnie. Niemniej jednak państwa członkowskie powinny mieć możliwość 

opracowywania polityki służącej wypełnieniu obowiązku włączenia energii ze źródeł 

odnawialnych jako celu w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod 

uwagę także potencjał paliw kopalnych na bazie odpadów w zakresie ograniczania emisji, 

pod warunkiem że osiągnięto minimalny udział energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  125 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Od dnia 1 stycznia 2021 r. państwa 

członkowskie wymagają od dostawców 

paliw zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych w całym cyklu życia 

paliwa w przeliczeniu na jednostkę energii 

uzyskanej z paliw i energii dostarczonej o 

maksymalnie 20 % do dnia 31 grudnia 

2030 r. w stosunku do podstawowej normy 

dla paliw, o której mowa w dyrektywie 

(UE) 2015/6521a. 
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 ____________________ 

 1a Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 

20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody 

obliczania i wymogi w zakresie 

sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 

98/70/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady odnoszącą się do jakości benzyny i 

olejów napędowych (Dz.U. L 107 z 

25.4.2015, s. 26). 

Uzasadnienie 

Ambitny cel redukcji intensywności emisji gazów cieplarnianych z paliw o maksymalnie 20 % 

do 2030 r. jest uzasadniony, biorąc pod uwagę znaczne ograniczenia emisji tych gazów z już 

rozpowszechnionych biopaliw wytwarzanych z roślin spożywczych, a także większą obecność 

na rynku zaawansowanych biopaliw i alternatywnych energii ze źródeł odnawialnych w 

transporcie. Zobowiązanie dostawców paliw do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z 

paliw okazało się skutecznym narzędziem zwiększenia efektywności klimatycznej. 

 

Poprawka  126 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu ustalenia udziału energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 

potrzeby ust. 1 można zastosować średni 

udział energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w Unii albo udział energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 

państwie członkowskim, w którym 

dostarczana jest energia elektryczna, 

według pomiarów z dwóch lat 

poprzedzających rok, którego dotyczy 

obliczenie. W obu przypadkach anuluje się 

równoważną ilość gwarancji pochodzenia 

wydanych na podstawie art. 19. 

W celu ustalenia udziału energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych na 

potrzeby ust. 1 wykorzystuje się udział 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych w państwie członkowskim, 

w którym dostarczana jest energia 

elektryczna, według pomiarów z dwóch lat 

poprzedzających rok, którego dotyczy 

obliczenie. Jednak energia elektryczna 

uzyskiwana z bezpośredniego podłączenia 

do instalacji wytwarzającej energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych, która 

nie jest podłączona do sieci, może być 

liczona w całości jako odnawialna energia 

elektryczna. Anuluje się równoważną ilość 

gwarancji pochodzenia wydanych na 

podstawie art. 19.  

 

Poprawka  127 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Udział energii odnawialnej w ciekłych i 

gazowych paliwach transportowych jest 

ustalany na podstawie udziału energii 

odnawialnej w całkowitym poborze energii 

wykorzystywanej do produkcji paliwa. 

Udział energii odnawialnej w ciekłych i 

gazowych paliwach transportowych jest 

ustalany na podstawie udziału energii 

odnawialnej w całkowitym poborze energii 

wykorzystywanej do produkcji paliwa 

transportowego. Anuluje się równoważną 

ilość gwarancji pochodzenia wydanych na 

podstawie art. 19. 

Uzasadnienie 

Proponuje się anulowanie równoważnej ilości gwarancji pochodzenia w przypadku biopaliw i 

biopłynów stosowanych w sektorze transportu. 

 

Poprawka  128 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 3 – akapit 3 – litera a – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) jeżeli energia elektryczna jest 

wykorzystywana do produkcji 

odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego bezpośrednio albo do 

wytwarzania produktów pośrednich, w celu 

ustalenia udziału energii odnawialnej 

można wykorzystać średni udział energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

w Unii albo udział energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii w państwie 

produkcji, według pomiarów z dwóch lat 

poprzedzających rok, którego dotyczy 

obliczenie. W obu przypadkach anuluje się 

równoważną ilość gwarancji pochodzenia 

wydanych na podstawie art. 19. 

a) jeżeli energia elektryczna jest 

wykorzystywana do produkcji 

odnawialnych ciekłych i gazowych paliw 

transportowych pochodzenia 

niebiologicznego bezpośrednio albo do 

wytwarzania produktów pośrednich, w celu 

ustalenia udziału energii odnawialnej 

wykorzystuje się udział energii 

elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 

w państwie produkcji, według pomiarów z 

dwóch lat poprzedzających rok, którego 

dotyczy obliczenie. Anuluje się 

równoważną ilość gwarancji pochodzenia 

wydanych na podstawie art. 19. 

 

Poprawka  129 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

bezpośredniego podłączenia do instalacji 

wytwarzającej energię odnawialną 

wyłącznie z energii odnawialnej, która to 

instalacja (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; 

 

Poprawka  130 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie tworzą bazy danych 

umożliwiające śledzenie paliw 

transportowych, które kwalifikują się, by 

zaliczyć je do licznika określonego w ust. 1 

lit. b), i wymagają, aby odpowiednie 

podmioty gospodarcze wprowadzały do 

nich informacje o przeprowadzonych 

transakcjach oraz o właściwościach tych 

paliw pod względem zrównoważonego 

rozwoju, w tym o emisjach gazów 

cieplarnianych w całym cyklu życia tych 

paliw, począwszy od miejsca produkcji do 

dostawcy wprowadzającego paliwa do 

obrotu. 

Komisja tworzy bazę danych 

umożliwiającą śledzenie paliw 

transportowych, w tym energii 

elektrycznej, które kwalifikują się, by 

zaliczyć je do licznika określonego w ust. 1 

lit. b). Państwa członkowskie nakładają 

na dostawców paliw obowiązek wpisania 

do bazy danych całkowitych rocznych 

ilości energii dostarczanych sektorowi 

transportu zgodnie z definicją licznika w 

ust. 1 lit. a). Dostawcy energii ze źródeł 

odnawialnych dla transportu zgodnie z 

definicją licznika w ust. 1 lit. b) mają 

obowiązek wprowadzania do bazy danych 

informacji o przeprowadzonych 

transakcjach oraz o właściwościach tych 

paliw pod względem zrównoważonego 

rozwoju, w tym o emisjach gazów 

cieplarnianych w całym cyklu życia tych 

paliw, począwszy od miejsca produkcji do 

dostawcy wprowadzającego paliwa do 
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obrotu. 

Uzasadnienie 

Komisja powinna stworzyć bazę danych na szczeblu unijnym, aby uprościć zadania 

administracyjne i zmniejszyć biurokrację. 

 

Poprawka  131 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 4 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe bazy danych są wzajemnie 

powiązane, aby można było śledzić 

transakcje paliwowe między państwami 

członkowskimi. Komisja, aby zapewnić 

kompatybilność krajowych baz danych, 

ustala specyfikacje techniczne dotyczące 

ich treści i zastosowania za pomocą aktów 

wykonawczych przyjmowanych zgodnie z 

procedurą sprawdzającą, o której mowa w 

art. 31. 

Baza danych, o której mowa w akapicie 

pierwszym, umożliwia śledzenie transakcji 

paliwowych między państwami 

członkowskimi. Komisja jest uprawniona 

do przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 32 w celu uzupełnienia 

dyrektywy przez ustanowienie specyfikacji 

technicznych dotyczących treści i 

zastosowania bazy danych. 

 

Poprawka  132 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie składają 

sprawozdania dotyczące zagregowanych 

informacji pochodzących z krajowych baz 

danych, w tym dotyczące emisji gazów 

cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, 

na podstawie załącznika VII do 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania]. 

5. Co roku Komisja publikuje 

zagregowane informacje pochodzące z 

bazy danych, w tym dotyczące emisji 

gazów cieplarnianych w całym cyklu życia 

paliw. 

 

Poprawka  133 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z 

art. 32 w celu doprecyzowania metodyki, o 

której mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego 

artykułu, służącej ustaleniu udziału 

biopaliwa będącego produktem 

przetwarzania biomasy i paliw kopalnych 

we wspólnym procesie, oraz w celu 

doprecyzowania metodyki oceny 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i 

gazowym paliwom transportowym 

pochodzenia niebiologicznego oraz 

paliwom kopalnym na bazie odpadów, a 

także w celu ustalenia minimalnego 

obniżenia emisji gazów cieplarnianych 

wymaganego w przypadku tych paliw na 

potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu. 

6. Komisja jest uprawniona do 

przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 32 w celu doprecyzowania 

metodyki, o której mowa w ust. 3 lit. b) 

niniejszego artykułu, służącej ustaleniu 

udziału biopaliwa będącego produktem 

przetwarzania biomasy i paliw kopalnych 

we wspólnym procesie, oraz w celu 

doprecyzowania metodyki oceny 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 

uzyskanego dzięki odnawialnym ciekłym i 

gazowym paliwom transportowym 

pochodzenia niebiologicznego oraz 

paliwom kopalnym o niskiej zawartości 

węgla pochodzącym ze strumieni gazów 

powstających jako nieunikniona i 

niezamierzona konsekwencja wytwarzania 

lub produkcji produktów przeznaczonych 

do celów komercyjnych lub handlowych, a 

także w celu ustalenia minimalnego 

obniżenia emisji gazów cieplarnianych 

wymaganego w przypadku tych paliw na 

potrzeby ust. 1 niniejszego artykułu. 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii powinna zapewniać Komisji niezbędne 

uprawnienia do promowania stosowania paliw niskoemisyjnych, ponieważ odgrywają one 

ważną rolę w zmniejszaniu ilości wydobytego węgla kopalnego w unijnym koszyku 

energetycznym, obok pośredniego promowania produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Poprawka  134 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 25 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Do dnia 31 grudnia 2025 r., w 

kontekście odbywającej się co dwa lata 

oceny postępów dokonanych na podstawie 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania], 

Komisja ocenia, czy obowiązek określony 

w ust. 1 służy skutecznemu pobudzeniu 

7. Do dnia 31 grudnia 2025 r., o ile 

ostatnie zmiany technologiczne lub 

dowody naukowe nie będą wymagać 

wcześniejszego dostosowania obowiązku 

określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, 

w kontekście odbywającej się co dwa lata 
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innowacji i sprzyja obniżaniu emisji gazów 

cieplarnianych oraz czy mające 

zastosowanie wymogi w zakresie 

obniżania emisji gazów cieplarnianych w 

odniesieniu do biopaliw i biogazu są 

odpowiednie. W stosownych przypadkach 

Komisja przedstawia propozycję 

modyfikacji obowiązku określonego w ust. 

1. 

oceny postępów dokonanych na podstawie 

rozporządzenia [w sprawie zarządzania], 

Komisja ocenia, czy obowiązek ten służy 

skutecznemu pobudzeniu innowacji i 

sprzyja obniżaniu emisji gazów 

cieplarnianych oraz czy mające 

zastosowanie wymogi w zakresie 

obniżania emisji gazów cieplarnianych w 

odniesieniu do biopaliw i biogazu są 

odpowiednie. W stosownych przypadkach 

Komisja przedstawia propozycję 

modyfikacji obowiązku określonego w ust. 

1. Ocena zawiera również analizę, czy 

przepisy niniejszego artykułu pozwalają 

skutecznie uniknąć podwójnego 

rozliczania energii ze źródeł 

odnawialnych. W stosownych 

przypadkach Komisja przedstawia 

propozycję modyfikacji obowiązku 

określonego w ust. 1 niniejszego artykułu. 

 

Poprawka  135 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Energię z biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy uwzględnia się do celów, 

o których mowa w lit. a), b) i 

c) niniejszego ustępu , tylko wtedy, gdy 

spełniają one kryteria zrównoważonego 

rozwoju określone w ust. 2–6 oraz kryteria 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

określone w ust. 7 niniejszego artykułu: 

1. Niezależnie od tego, czy surowce 

były uprawiane na terenie Unii, czy poza 

jej terytorium, energię z biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy uwzględnia 

się do celów, o których mowa w lit. a), b) i 

c), tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria 

zrównoważonego rozwoju określone w ust. 

2–6 oraz kryteria ograniczania emisji 

gazów cieplarnianych określone w ust. 7: 

Uzasadnienie 

Wniosek zawiera istotne nowe elementy dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju i 

paliw transportowych. Należy zatem doprecyzować zakres wsparcia finansowego i ująć w nim 

także zachęty podatkowe. 

 

Poprawka  136 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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 Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) kwalifikowalność do wsparcia 

finansowego wykorzystania biopaliw, 

biopłynów i paliw z biomasy . 

c)  kwalifikowalność do wsparcia 

finansowego, w tym zachęt podatkowych, 

wykorzystania biopaliw, biopłynów i paliw 

z biomasy. 

Uzasadnienie 

The recast Renewable Energy Directive makes major changes to the coverage of the 

provisions on bioenergy sustainability, notably by extending many of the provisions, for the 

first time, to biomass fuels such as wood. It also proposes significant changes to the targets 

relating to biofuels and bioliquids. On this basis, changes are also required to clarify the 

coverage of the term 'financial support', which in some Member States either does not 

currently address or may not in future sufficiently address the multiple ways, in addition to 

direct subsidies, in which the production or use of biomass fuels and other types of bioenergy 

are promoted or encouraged. For example mechanisms such as tax breaks for the use of 

biomass fuels based on their supposed carbon neutrality, or blending mandates imposed on 

providers of biomass or other biofuels, are either already in operation or may be applied in 

future, and themselves have cost impacts. The terms of the provision on eligibility for 

financial support should therefore be broadened to ensure it is comprehensive and in line 

with the spirit of the original Directive. 

 

Poprawka  137 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Aby jednak biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy wyprodukowane z odpadów lub 

pozostałości innych niż odpady lub 

pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne 

były uwzględniane do celów, o których 

mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu , 

muszą spełniać jedynie 

kryteria ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych , o których mowa w ust. 7 

niniejszego artykułu. Przepis ten stosuje 

się również do odpadów i pozostałości, 

które, zanim zostaną przetworzone w 

biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy, 

najpierw są przetwarzane w produkt. 

Aby biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy wyprodukowane z odpadów lub 

pozostałości innych niż odpady lub 

pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne 

były uwzględniane do celów, o których 

mowa w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, 

muszą spełniać jedynie 

kryteria ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w ust. 7. 

Jednak ich wytwarzanie powinno się 

odbywać zgodnie z zasadą hierarchii 

postępowania z odpadami ustanowioną w 

dyrektywie 2008/98/WE i unikać 

znaczących zakłóceń na rynkach w 

odniesieniu do produktów (ubocznych), 

odpadów ani pozostałości. Przepis ten 
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stosuje się również do odpadów i 

pozostałości, które, zanim zostaną 

przetworzone w biopaliwa, biopłyny i 

paliwa z biomasy, najpierw są 

przetwarzane w produkt.  

Uzasadnienie 

Przy produkcji biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy można przeznaczyć pozostałości z 

istniejących materiałów na cele energetyczne, a także można przeznaczyć na ten cel odpady z 

recyklingu, co stoi w sprzeczności z hierarchią postępowania z odpadami i celami gospodarki 

o obiegu zamkniętym. W celu zapewnienia, że dekarbonizacja transportu odbywa się zgodnie 

z celami planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z unijną 

hierarchią postępowania z odpadami, konieczne jest wprowadzenie nowych kryteriów 

zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprawka  138 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 

produkowane z odpadów i resztek z 

terenów rolniczych są brane pod uwagę 

do celów, o których mowa w akapicie 

pierwszym lit. a), b) i c) niniejszego 

ustępu, tylko jeżeli podmioty gospodarcze 

podjęły działania mające na celu 

minimalizację negatywnego wpływu na 

jakość gleby i zasoby węgla w glebie. 

Informacje o tych działaniach należy 

zgłaszać zgodnie z art. 27 ust. 3. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw 

transportowych w art. 25. 

 

Poprawka  139 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria 

dotyczące zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

określone w ust. 2–7 wyłącznie w 

przypadku, gdy są stosowane w 

instalacjach wytwarzających energię 

elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą 

bądź paliwa, o mocy w paliwie co najmniej 

20 MW w przypadku stałych paliw z 

biomasy lub o mocy elektrycznej co 

najmniej 0,5 MW w przypadku gazowych 

paliw z biomasy. Państwa członkowskie 

mogą stosować kryteria dotyczące 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych do instalacji o 

niższej mocy w paliwie. 

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria 

dotyczące zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

określone w ust. 2–7 wyłącznie w 

przypadku, gdy są stosowane w 

instalacjach wytwarzających energię 

elektryczną, energię cieplną lub chłodniczą 

bądź paliwa, o całkowitej nominalnej 

mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 

20 MW w przypadku stałych paliw z 

biomasy lub o całkowitej nominalnej 

mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2 

MW w przypadku gazowych paliw z 

biomasy. Państwa członkowskie mogą 

stosować kryteria dotyczące 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych do instalacji o 

niższej mocy w paliwie. 

 

Poprawka  140 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 2 – litera a a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) lasy i inne grunty zalesione o 

wysokiej różnorodności biologicznej, które 

są bogate gatunkowo i nie są 

zdegradowane lub które zostały uznane za 

posiadające wysoką różnorodność 

biologiczną przez odpowiedni właściwy 

organ, chyba że przedstawiono dowody, iż 

produkcja tego surowca nie narusza tych 

celów ochrony przyrody; 

Uzasadnienie 

Lasy, które nie są lasami pierwotnymi, również mogą charakteryzować się znaczną 

różnorodnością biologiczną. 

 

Poprawka  141 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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 Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) obszary trawiaste o wysokiej 

bioróżnorodności o powierzchni powyżej 

jednego hektara , czyli: 

c)  obszary trawiaste o wysokiej 

bioróżnorodności, w tym zadrzewione łąki 

i pastwiska, czyli: 

 

Poprawka  142 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) nienaturalne, czyli obszary 

trawiaste, które przestaną być obszarami 

trawiastymi w braku interwencji człowieka 

i które są bogate gatunkowo i nie są 

zdegradowane oraz zostały 

zidentyfikowane przez odpowiedni 

właściwy organ jako obszary o wysokiej 

bioróżnorodności, chyba że udowodnione 

zostanie, iż zbiory surowców są konieczne, 

aby zachować ich status obszarów 

trawiastych o wysokiej bioróżnorodności . 

(ii)  nienaturalne, czyli obszary 

trawiaste, które przestaną być obszarami 

trawiastymi w braku interwencji człowieka 

i które są bogate gatunkowo i nie są 

zdegradowane lub zostały zidentyfikowane 

przez odpowiedni właściwy organ jako 

obszary o wysokiej bioróżnorodności, 

chyba że udowodnione zostanie, iż zbiory 

surowców są konieczne, aby zachować ich 

status obszarów trawiastych o wysokiej 

bioróżnorodności. 

 

Poprawka  143 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy wyprodukowanych z biomasy 

rolniczej uwzględnianych dla celów, o 

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

wytwarza się z surowców pozyskanych z 

terenów, które były torfowiskami w 

styczniu 2008 r. 

4. Biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy wyprodukowanych z biomasy 

rolniczej uwzględnianych dla celów, o 

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

wytwarza się z surowców pozyskanych z 

terenów, które były torfowiskami w 

styczniu 2008 r. chyba że przedstawiono 

weryfikowalne dowody, że przy uprawie i 

pozyskiwaniu surowców nie stosowano 

melioracji uprzednio niemeliorowanych 

gleb. 
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Poprawka  144 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy produkowane z biomasy leśnej 

uwzględnione do celów, o których mowa w 

ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące 

wymogi dotyczące zminimalizowania 

ryzyka użycia paliwa produkowanego z 

biomasy niespełniającej kryteriów 

zrównoważonego rozwoju: 

5. Biopaliwa, biopłyny i paliwa z 

biomasy produkowane z biomasy leśnej 

uwzględnione do celów, o których mowa w 

ust. 1 lit. a), b) i c), spełniają następujące 

wymogi dotyczące zminimalizowania 

ryzyka użycia paliwa produkowanego z 

biomasy niespełniającej kryteriów 

zrównoważonego rozwoju: 

a) państwo, w którym biomasa leśna 

została pozyskana, posiada krajowe lub 

regionalne przepisy obowiązujące w 

dziedzinie pozyskiwania biomasy, a także 

systemy monitorowania i egzekwowania 

przepisów, dzięki którym: 

a) państwo, w którym biomasa leśna 

została pozyskana, posiada krajowe lub 

regionalne przepisy obowiązujące w 

dziedzinie pozyskiwania biomasy, a także 

systemy monitorowania i egzekwowania 

przepisów, dzięki którym: 

(i) pozyskiwanie odbywa się zgodnie z 

warunkami zezwolenia na pozyskiwanie, w 

prawnie wytyczonych granicach; 

(i) pozyskiwanie odbywa się zgodnie z 

warunkami zezwolenia na pozyskiwanie 

lub z równoważnym dowodem na prawo 

do pozyskiwania, w prawnie wytyczonych 

na poziomie regionalnym lub krajowym 
granicach; 

(ii) następuje regeneracja lasu na 

obszarach, z których pozyskiwano 

biomasę; 

(ii) następuje regeneracja lasu na 

obszarach, z których pozyskiwano 

biomasę; 

(iii) zapewniona jest ochrona obszarów 

o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym 

terenów podmokłych i torfowisk; 

(iii) zapewniona jest ochrona obszarów 

wyznaczonych z mocy prawa 

międzynarodowego lub krajowego lub 

przez odnośny właściwy organ w celu 

promowania podtrzymania różnorodności 

biologicznej lub ochrony przyrody, w tym 

terenów podmokłych i torfowisk;  

(iv) wpływ pozyskiwania biomasy 

leśnej na jakość gleby i różnorodność 

biologiczną jest zminimalizowany; oraz 

(iv) pozyskiwanie odbywa się w sposób 

uwzględniający podtrzymanie jakości 
gleby i różnorodności biologicznej w celu 

minimalizacji negatywnych skutków; oraz 

(v) pozyskiwanie nie przekracza 

długoterminowej zdolności produkcyjnej 
lasu; 

(v) pozyskiwanie podtrzymuje lub 

poprawia długoterminową zdolność 

produkcyjną lasu na poziomie krajowym 

lub regionalnym; 

b) jeżeli dowody, o których mowa w b) jeżeli dowody, o których mowa w 
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akapicie pierwszym, nie są dostępne, 

biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 

produkowane z biomasy leśnej są 

uwzględniane do celów, o których mowa w 

ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie 

gospodarstwa leśnego istnieją systemy 
zarządzania, dzięki którym: 

akapicie pierwszym, nie są dostępne, 

biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy 

produkowane z biomasy leśnej są 

uwzględniane do celów, o których mowa w 

ust. 1 lit. a), b) i c), o ile na poziomie 

dostaw dostarczone zostaną dodatkowe 

informacje dotyczące legalności i praktyk 
zarządzania lasem, dzięki którym:  

(i) biomasa leśna została pozyskana 

na warunkach określonych w zezwoleniu 

na pozyskiwanie; 

(i) pozyskiwanie odbywa się zgodnie z 

warunkami procedury zezwolenia na 

pozyskiwanie lub równoważnego 

krajowego lub regionalnego dowodu na 

prawo do pozyskiwania; 

(ii) następuje regeneracja lasu na 

obszarach, z których pozyskiwano 

biomasę; 

(ii) następuje regeneracja lasu na 

obszarach, z których pozyskiwano 

biomasę; 

(iii) zapewniona jest identyfikacja i 

ochrona obszarów o wysokiej wartości 

przyrodniczej, w tym terenów podmokłych 

i torfowisk; 

(iii) zapewniona jest ochrona obszarów 

wyznaczonych z mocy prawa 

międzynarodowego lub krajowego lub 

przez odnośny właściwy organ w celu 

promowania podtrzymania różnorodności 

biologicznej lub ochrony przyrody, w tym 

terenów podmokłych i torfowisk; 

(iv) wpływ pozyskiwania biomasy 

leśnej na jakość gleby i różnorodność 

biologiczną jest zminimalizowany; 

(iv) pozyskiwanie odbywa się z 

uwzględnieniem podtrzymania jakości 
gleby i różnorodności biologicznej; w tym 

na obszarach okolicznych, pod 

warunkiem że pozyskiwanie wywiera na 

nie wpływ;  

(v) pozyskiwanie nie przekracza 

długoterminowej zdolności produkcyjnej 
lasu. 

(v) pozyskiwanie podtrzymuje lub 

poprawia długoterminową zdolność 

produkcyjną lasu na poziomie krajowym 

lub regionalnym; oraz 

 (vi) wprowadzono regulacje lub środki 

dotyczące środowiska i przyrody zgodne z 

odpowiednimi unijnymi standardami 

ochrony środowiska i przyrody. 

 

Poprawka  145 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 1 – litera ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) wniosły ustalony na szczeblu 

krajowym wkład (NDC) do Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu (UNFCCC), 

obejmujący emisje i pochłanianie z 

rolnictwa, leśnictwa i użytkowania 

gruntów, dzięki czemu albo zmiany w 

zasobach węgla powiązane z 

pozyskiwaniem biomasy są zaliczane na 

poczet zobowiązania danego państwa do 

redukcji lub ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych zgodnego z NDC, albo 

istnieją krajowe lub regionalne przepisy, 

zgodne z art. 5 porozumienia paryskiego, 

mające zastosowanie w obszarze 

pozyskiwania w celu ochrony i 

zwiększenia zasobów węgla i pochłaniaczy 

dwutlenku węgla; 

(ii) wniosły ustalony na szczeblu 

krajowym wkład (NDC) do Ramowej 

konwencji Narodów Zjednoczonych w 

sprawie zmian klimatu (UNFCCC), 

obejmujący emisje i pochłanianie z 

rolnictwa, leśnictwa i użytkowania 

gruntów, dzięki czemu albo zmiany w 

zasobach węgla powiązane z 

pozyskiwaniem biomasy są zaliczane na 

poczet zobowiązania danego państwa do 

redukcji lub ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych zgodnego z NDC, albo 

istnieją krajowe lub regionalne przepisy, 

zgodne z art. 5 porozumienia paryskiego, a 

emisje pochodzące z sektora użytkowania 

gruntu nie przewyższają pochłaniania, 

mające zastosowanie w obszarze 

pozyskiwania w celu ochrony i 

zwiększenia zasobów węgla i pochłaniaczy 

dwutlenku węgla; 

 

Poprawka  146 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Jeżeli dowody, o których mowa w akapicie 

pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, 

biopłyny i paliwa z biomasy produkowane 

z biomasy leśnej są uwzględniane do 

celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i 

c), o ile na poziomie gospodarstwa leśnego 

istnieją systemy zarządzania, dzięki którym 

utrzymany jest poziom zasobów węgla i 

pochłaniaczy dwutlenku w ekosystemach 

leśnych. 

Jeżeli dowody, o których mowa w akapicie 

pierwszym, nie są dostępne, biopaliwa, 

biopłyny i paliwa z biomasy produkowane 

z biomasy leśnej są uwzględniane do 

celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i 

c), o ile na poziomie bazy dostaw istnieją 

systemy zarządzania, dzięki którym 

utrzymany jest lub wzrósł poziom zasobów 

węgla i pochłaniaczy dwutlenku w 

ekosystemach leśnych. 

 

Poprawka  147 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja może ustalić dowody operacyjne 

do celów wykazania zgodności z 

wymogami określonymi w ust. 5 i 6 za 

pomocą aktów wykonawczych 

przyjmowanych w drodze procedury 

sprawdzającej, o której mowa w art. 31 ust. 

2. 

Do dnia 1 stycznia 2021 r. Komisja ustala 
dowody operacyjne do celów wykazania 

zgodności z wymogami określonymi w ust. 

5 i 6 za pomocą aktów wykonawczych 

przyjmowanych w drodze procedury 

sprawdzającej, o której mowa w art. 31 ust. 

2. 

 

Poprawka  148 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 6 – akapit 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja oceni 

na podstawie dostępnych danych, czy 

kryteria określone w ust. 5 i 6 skutecznie 

minimalizują ryzyko wykorzystania 

biomasy leśnej niespełniającej kryteriów 

zrównoważonego rozwoju i spełniają 

wymogi LULUCF. W stosownych 

przypadkach Komisja przedstawi 

propozycję modyfikacji wymogów 

określonych w ust. 5 i 6. 

Do dnia 31 grudnia 2023 r., w ścisłej 

współpracy z państwami członkowskimi, 
Komisja oceni na podstawie dostępnych 

danych, czy kryteria określone w ust. 5 i 6 

skutecznie minimalizują ryzyko 

wykorzystania biomasy leśnej 

niespełniającej kryteriów zrównoważonego 

rozwoju i spełniają wymogi LULUCF. W 

stosownych przypadkach Komisja 

przedstawi propozycję modyfikacji 

wymogów określonych w ust. 5 i 6 na 

okres po roku 2030. 

 

Poprawka  149 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 7 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) co najmniej 50 % w przypadku 

biopaliw i biopłynów produkowanych w 

instalacjach działających w dniu 5 

października 2015 r. lub wcześniej; 

a)  co najmniej 50 % w przypadku 

biopaliw, paliw z biometanu 

wykorzystywanych w transporcie i 

biopłynów produkowanych w instalacjach 

działających w dniu 5 października 2015 r. 

lub wcześniej; 
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Poprawka  150 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 7 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) co najmniej 60 % w przypadku 

biopaliw i biopłynów produkowanych w 

instalacjach uruchomionych po dniu 5 

października 2015 r.; 

b)  co najmniej 60 % w przypadku 

biopaliw, paliwa z biometanu 

wykorzystywanych w transporcie i 

biopłynów produkowanych w instalacjach 

uruchomionych po dniu 5 października 

2015 r.;  

 

Poprawka  151 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 7 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) co najmniej 70 % w przypadku 

biopaliw i biopłynów produkowanych w 

instalacjach uruchomionych po dniu 1 

stycznia 2021 r.; 

c) co najmniej 65 % w przypadku 

biopaliw, paliwa z biometanu 

wykorzystywanych w transporcie i 

biopłynów produkowanych w instalacjach 

uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r.; 

 

Poprawka  152 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 7 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) co najmniej 80 % w przypadku 

energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej 

produkowanej z paliw z biomasy paliw 

wykorzystywanych w instalacjach 

uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r. 

oraz 85 % w przypadku instalacji 

uruchomionych po dniu 1 stycznia 2026 r. 

d) co najmniej 70 % w przypadku 

energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej 

produkowanej z paliw z biomasy paliw 

wykorzystywanych w instalacjach 

uruchomionych po dniu 1 stycznia 2021 r. 

oraz 80% w przypadku instalacji 

uruchomionych po dniu 1 stycznia 2026 r. 

 

Poprawka  153 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 26 – ustęp 7 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie mogą ustanowić 

bardziej ambitne cele w zakresie 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

niż te przewidziane w niniejszym ustępie. 

 

Poprawka  154 

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 

zainstalowanej mocy elektrycznej 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 ust. 34 

dyrektywy 2012/27/UE lub jeżeli jest 

produkowana w instalacjach 

przekształconych z obiektów opalanych 

stałymi paliwami kopalnymi. 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 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 [3 lata 

po dacie przyjęcia niniejszej dyrektywy] r. 

 

Poprawka  155 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Pierwszy akapit nie ma zastosowania do 

energii elektrycznej z instalacji, które nie 

muszą stosować technologii 

wysokosprawnej kogeneracji na podstawie 

art. 14 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/27/UE1a, o ile 

w instalacjach tych stosuje się w 

normalnych warunkach działania 

wyłącznie paliwa z biomasy wytworzone z 

pozostałości pochodzących z rolnictwa, 

akwakultury, rybołówstwa i leśnictwa. 

 ____________________ 

 1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 

2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 

2009/125/WE i 2010/30/UE oraz 

uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 

2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 

1). 

Uzasadnienie 

Choć wysokosprawna kogeneracja jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju 

bioenergii i należy ją zapewnić, to niektóre okoliczności, takie jak warunki klimatyczne, 

prowadzą do niewystarczającego poziomu popytu na ciepło, aby uzasadnić inwestycję w 

układy kogeneracyjne. Okoliczności te zostały już uwzględnione w art. 14 dyrektywy w 

sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) dotyczącym promowania efektywności 

ogrzewania i chłodzenia. Należy jednak zagwarantować, że instalacje wytwarzające jedynie 

energię elektryczną korzystają wyłącznie z pozostałości, ponieważ nie są one konkurencyjne w 

stosunku do zastosowań materiałów. 

 

Poprawka  156 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 26 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Co dwa lata Komisja składa 

sprawozdanie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie dotyczące 

negatywnego i pozytywnego wpływu 
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biopaliw zużywanych w Unii, w tym 

produkcji żywności, paszy i innych 

materiałów, na gospodarkę, środowisko i 

zrównoważony rozwój społeczny w Unii i 

w państwach trzecich. 

Uzasadnienie 

Ponowne wprowadzenie przepisów dotyczących sprawozdawczości (art. 17 ust. 7 obecnie 

obowiązującej dyrektywy), które zostały usunięte we wniosku Komisji. 

 

Poprawka  157 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 26 – ustęp 8 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8b. W drodze odstępstwa od ust. 1–8a 

niniejszego artykułu, biorąc pod uwagę 

specyfikę regionów najbardziej 

oddalonych, zgodnie z art. 349 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

art. 26 dyrektywy nie ma do nich 

zastosowania. Do dnia ... [6 miesięcy od 

wejścia dyrektywy w życie] r. Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie wniosek ustawodawczy dotyczący 

określenia kryteriów zrównoważonego 

rozwoju emisji gazów cieplarnianych i ich 

redukcji dla regionów najbardziej 

oddalonych. Kryteria te uwzględniają 

specyfikę lokalną. W szczególności 

regiony najbardziej oddalone powinny być 

w stanie korzystać z pełnego potencjału 

swoich zasobów, z poszanowaniem 

kryteriów zrównoważonego rozwoju, w 

celu zwiększenia produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych i zwiększenia swojej 

niezależności energetycznej. 

Uzasadnienie 

Zaopatrzenie w energię z paliw kopalnych w regionach najbardziej oddalonych (co najmniej 

80 % w niektórych regionach) pociąga za sobą dodatkowe koszty, które niekorzystnie 

wpływają na lokalną gospodarkę i siłę nabywczą mieszkańców. Jednocześnie regiony te 

posiadają znaczne zasoby biomasy, które powinny być w stanie wykorzystać. 
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Poprawka  158 

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. 

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 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. 

 

Poprawka  159 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 27 – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  umożliwia mieszanie – np. w 

kontenerze, w zakładzie przetwórczym lub 

logistycznym, w infrastrukturze lub 

obiekcie do przesyłu lub dystrybucji – 

partii surowców lub biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy o różnych 

właściwościach pod względem 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych ; 

a)  umożliwia mieszanie – np. w 

kontenerze, w zakładzie przetwórczym lub 

logistycznym, w infrastrukturze lub 

obiekcie do przesyłu lub dystrybucji – 

partii surowców lub biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy o różnych 

właściwościach pod względem 

zrównoważonego rozwoju i ograniczania 

emisji gazów cieplarnianych, pod 

warunkiem że każda partia sama w sobie 

spełnia wymogi określone w art. 26 oraz 

że istnieją odpowiednie systemy 

monitorowania i pomiaru zgodności w 

przypadku poszczególnych partii; 

 

Poprawka  160 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W celu ułatwienia handlu 

transgranicznego i udostępniania 

informacji konsumentom gwarancje 

pochodzenia energii odnawialnej 

wprowadzanej do sieci zawierają 
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informacje na temat kryteriów 

zrównoważonego rozwoju i ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych, o których 

mowa w art. 26 ust. 2–7, i mogą być 

przenoszone oddzielnie. 

Uzasadnienie 

Gwarancje pochodzenia powinny informować konsumentów o przestrzeganiu kryteriów 

zrównoważonego rozwoju i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. 

 

Poprawka  161 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 27 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  jeżeli w procesie przetwarzania 

partii surowca powstaje tylko jeden 

produkt, który jest przeznaczony do 

produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z 

biomasy, wielkość partii i powiązane 

wartości zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

koryguje się z zastosowaniem 

współczynników przeliczeniowych 

odzwierciedlających stosunek masy 

produktu przeznaczonego do produkcji 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do 

masy surowca wprowadzonego do procesu; 

a)  jeżeli w procesie przetwarzania 

partii surowca powstaje tylko jeden 

produkt, który jest przeznaczony do 

produkcji biopaliw, biopłynów lub paliw z 

biomasy, wielkość partii i powiązane 

wartości zrównoważonego rozwoju i 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 

koryguje się z zastosowaniem 

współczynników przeliczeniowych 

odzwierciedlających stosunek masy 

produktu przeznaczonego do produkcji 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy do 

masy surowca wprowadzonego do procesu, 

pod warunkiem że każda partia 

wchodząca w skład mieszanki spełnia 

wymogi określone w art. 26; 

 

Poprawka  162 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 27 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie podejmują środki, 

aby zagwarantować, że podmioty 

gospodarcze przedkładają wiarygodne 

informacje dotyczące zgodności z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju i 

Państwa członkowskie podejmują środki, 

aby zagwarantować, że podmioty 

gospodarcze przedkładają wiarygodne 

informacje dotyczące zgodności z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju i 
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ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

określonymi w art. 26 ust. 2–7 i 

udostępniają państwom członkowskim, na 

ich wniosek, dane wykorzystane do 

opracowania tych informacji. Państwa 

członkowskie wymagają od podmiotów 

gospodarczych zapewnienia 

odpowiedniego standardu niezależnego 

audytu przedłożonych informacji oraz 

dostarczenia dowodów dokonania tej 

czynności. W ramach audytu 

kontroluje się, czy systemy stosowane 

przez podmioty gospodarcze są dokładne, 

wiarygodne i zabezpieczone przed 

nadużyciami. Ocenia się również 

częstotliwość i metodykę pobierania 

próbek i solidność danych. 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

określonymi w art. 26 ust. 2–7 i 

udostępniają państwom członkowskim, na 

ich wniosek, dane wykorzystane do 

opracowania tych informacji. Państwa 

członkowskie wymagają od podmiotów 

gospodarczych zapewnienia 

odpowiedniego standardu niezależnego 

audytu przedłożonych informacji oraz 

dostarczenia dowodów dokonania tej 

czynności. W ramach audytu 

kontroluje się, czy systemy stosowane 

przez podmioty gospodarcze są dokładne, 

wiarygodne i zabezpieczone przed 

nadużyciami, a weryfikacja ma również 

gwarantować, że materiałów nie 

modyfikuje ani nie usuwa się w sposób 

zamierzony, aby partia lub jej część mogła 

stać się odpadem lub pozostałością na 

podstawie art. 26 ust. 2–7. Ocenia się 

również częstotliwość i metodykę 

pobierania próbek i solidność danych. 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu zapewnienie zgodności z pułapem obowiązującym wobec wkładu 

biopaliw i biogazu produkowanych z surowców wymienionych w części B załącznika IX w art. 

25 ust. 1. 

 

Poprawka  163 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Obowiązki ustanowione w tym ustępie 

mają zastosowanie bez względu na to, czy 

biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są 

produkowane w obrębie Unii czy 

importowane.  

Obowiązki ustanowione w tym ustępie 

mają zastosowanie bez względu na to, czy 

biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy są 

produkowane w obrębie Unii czy 

importowane. Informacje o pochodzeniu 

geograficznym biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy są udostępniane 

konsumentom. 

Uzasadnienie 

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25. 
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Poprawka  164 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 27 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.  Komisja może zdecydować, że 

dobrowolne krajowe lub międzynarodowe 

systemy ustanawiające normy dla 

wytwarzania produktów biomasy zawierają 

dokładne dane wymagane do celów art. 26 

ust. 7 lub wykazują, że partie biopaliw, 

biopłynów lub paliw z biomasy spełniają 

kryteria zrównoważonego rozwoju 

określone w art. 26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 lub że 

nie zmodyfikowano ani nie usunięto 

żadnych materiałów w sposób zamierzony, 

tak by partia lub jej część mogły zostać 

objęte załącznikiem IX. W celu wykazania, 

że wymogi określone w art. 26 ust. 5 i 6 w 

odniesieniu do biomasy są spełnione, 

operatorzy mogą zdecydować o 

bezpośrednim dostarczeniu wymaganych 

dowodów na poziomie gospodarstwa 

leśnego. Komisja może również uznać 

obszary przeznaczone do ochrony 

rzadkich, zagrożonych lub silnie 

zagrożonych ekosystemów lub gatunków 

uznanych za takie na mocy umów 

międzynarodowych lub zawartych w 

wykazach sporządzanych przez organizacje 

międzyrządowe lub Międzynarodową Unię 

Ochrony Przyrody do celów art. 26 ust. 2 

lit. b) ppkt (ii). 

4.  Komisja może zdecydować, że 

dobrowolne krajowe lub międzynarodowe 

systemy ustanawiające normy dla 

wytwarzania produktów biomasy zawierają 

dokładne dane wymagane do celów art. 26 

ust. 7 lub wykazują, że partie biopaliw, 

biopłynów lub paliw z biomasy spełniają 

kryteria zrównoważonego rozwoju 

określone w art. 26 ust. 2, 3, 4, 5 i 6 lub że 

nie zmodyfikowano ani nie usunięto 

żadnych materiałów w sposób zamierzony, 

tak by partia lub jej część mogły zostać 

objęte załącznikiem IX. W celu wykazania, 

że wymogi określone w art. 26 ust. 5 i 6 w 

odniesieniu do biomasy są spełnione, 

operatorzy mogą zdecydować o 

bezpośrednim dostarczeniu wymaganych 

dowodów na poziomie bazy dostaw. 

Komisja może również uznać obszary 

przeznaczone do ochrony rzadkich, 

zagrożonych lub silnie zagrożonych 

ekosystemów lub gatunków uznanych za 

takie na mocy umów międzynarodowych 

lub zawartych w wykazach sporządzanych 

przez organizacje międzyrządowe lub 

Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody 

do celów art. 26 ust. 2 lit. b) ppkt (ii). 

 

Poprawka  165 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 5 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W celu zapewnienia efektywnej i 

zharmonizowanej weryfikacji zgodności z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju i 

W celu zapewnienia efektywnej i 

zharmonizowanej weryfikacji zgodności z 

kryteriami zrównoważonego rozwoju i 
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ograniczania emisji gazów cieplarnianych , 

a w szczególności w celu zapobiegania 

nadużyciom Komisja może określić 

szczegółowe przepisy wykonawcze, w tym 

odpowiednie standardy wiarygodności, 

przejrzystości i niezależnych audytów i 

wymagać, aby wszystkie dobrowolne 

systemy przestrzegały tych standardów. 

Określając te standardy, Komisja zwraca 

szczególną uwagę na konieczność 

zminimalizowania obciążeń 

administracyjnych. Dokonuje się tego w 

drodze aktów wykonawczych 

przyjmowanych zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 31 

ust. 3. W aktach tych ustala się 

harmonogram wdrażania tych standardów 

przez dobrowolne systemy. Komisja może 

uchylać decyzje uznające dobrowolne 

systemy, w przypadku gdy systemy te nie 

wdrożą takich standardów w 

przewidzianym terminie.  

ograniczania emisji gazów cieplarnianych , 

a w szczególności w celu zapobiegania 

nadużyciom Komisja może określić 

szczegółowe przepisy wykonawcze, w tym 

odpowiednie standardy wiarygodności, 

przejrzystości i niezależnych audytów i 

wymagać, aby wszystkie dobrowolne 

systemy przestrzegały tych standardów. 

Określając te standardy, Komisja zwraca 

szczególną uwagę na konieczność 

zminimalizowania obciążeń 

administracyjnych. Dokonuje się tego w 

drodze aktów wykonawczych 

przyjmowanych zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 31 

ust. 3. W aktach tych ustala się 

harmonogram wdrażania tych standardów 

przez dobrowolne systemy. Komisja może 

uchylać decyzje uznające dobrowolne 

systemy, w przypadku gdy systemy te nie 

wdrożą takich standardów w 

przewidzianym terminie. Jeżeli państwo 

członkowskie zgłasza zastrzeżenia co do 

funkcjonowania dobrowolnego systemu, 

Komisja bada sprawę i podejmuje 

stosowne działania. 

Uzasadnienie 

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25. 

 

Poprawka  166 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 7a. Komisja może w każdym 

momencie sprawdzić wiarygodność 

informacji dotyczących spełnienia 

kryteriów zrównoważonego rozwoju lub 

ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych, przedstawionych przez 

podmioty gospodarcze prowadzące 

działalność na rynku Unii lub na wniosek 

państwa członkowskiego. 
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Uzasadnienie 

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25. 

 

Poprawka  167 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 surowce, których produkcja prowadzi do 

bezpośredniej zmiany użytkowania 

gruntów, np. zmiany jednej z 

następujących klas pokrycia terenu 

stosowanych przez Międzyrządowy Zespół 

ds. Zmian Klimatu (IPCC): grunty leśne, 

użytki zielone, tereny podmokłe, grunty 

zabudowane lub inne grunty, na klasę 

gruntów uprawnych lub upraw 

wieloletnich, w przypadku których wartość 

emisji wynikającej z bezpośredniej zmiany 

użytkowania gruntów (el) oblicza się 

zgodnie z załącznikiem V część C pkt 7, 

uznaje się za surowce o szacowanych 

emisjach wynikających z pośredniej 

zmiany użytkowania gruntów 

wynoszących zero. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 7 ust. 1. 

 

Poprawka  168 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2.  Państwa członkowskie mogą 

przedkładać Komisji sprawozdania 

zawierające informacje o typowym 

poziomie emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z uprawy surowców rolnych 

z obszarów na ich terytorium 

zaklasyfikowanych na poziomie 2 w 

nomenklaturze jednostek terytorialnych do 

2.  Państwa członkowskie mogą 

przedkładać Komisji sprawozdania 

zawierające informacje o typowym 

poziomie emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z uprawy surowców rolnych 

i leśnych z obszarów na ich terytorium 

zaklasyfikowanych na poziomie 2 w 

nomenklaturze jednostek terytorialnych do 
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celów statystycznych (NUTS) lub na 

bardziej szczegółowym poziomie NUTS 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady. Sprawozdaniom tym towarzyszy 

opis metody i źródeł danych 

wykorzystywanych do obliczania poziomu 

emisji. Metoda ta uwzględnia 

charakterystykę gleby, klimat i 

spodziewany poziom zbioru surowców. 

celów statystycznych (NUTS) lub na 

bardziej szczegółowym poziomie NUTS 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1059/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady. Sprawozdaniom tym towarzyszy 

opis metody i źródeł danych 

wykorzystywanych do obliczania poziomu 

emisji. Metoda ta uwzględnia 

charakterystykę gleby, klimat i 

spodziewany poziom zbioru surowców. 

 

Poprawka  169 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.  Komisja może zdecydować, w 

drodze aktu wykonawczego przyjętego 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 31 ust. 2 niniejszego artykułu, 

że sprawozdania określone w ust. 2 i 3 

zawierają dokładne dane służące do 

pomiaru emisji gazów cieplarnianych 

związanych z uprawą surowców 

do biomasy rolniczej, które są 

produkowane na obszarach objętych tymi 

sprawozdaniami do celów art. 26 ust. 7. 

Dane te mogą być zatem wykorzystywane 

zamiast szczegółowych wartości 

standardowych dla upraw, określonych w 

załączniku V część D lub E w odniesieniu 

do biopaliw i biopłynów oraz w załączniku 

VI część C w odniesieniu do paliw z 

biomasy. 

4.  Komisja może zdecydować, w 

drodze aktu wykonawczego przyjętego 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 

mowa w art. 31 ust. 2 niniejszego artykułu, 

że sprawozdania określone w ust. 2 i 3 

zawierają dokładne dane służące do 

pomiaru emisji gazów cieplarnianych 

związanych z uprawą surowców 

do biomasy rolniczej i leśnej, które są 

produkowane na obszarach objętych tymi 

sprawozdaniami do celów art. 26 ust. 7. 

Dane te mogą być zatem wykorzystywane 

zamiast szczegółowych wartości 

standardowych dla upraw, określonych w 

załączniku V część D lub E w odniesieniu 

do biopaliw i biopłynów oraz w załączniku 

VI część C w odniesieniu do paliw z 

biomasy. 

 

Poprawka  170 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

 Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5.  Komisja dokonuje przeglądu 

załącznika V i załącznika VI, aby w 

uzasadnionych przypadkach dodać lub 

5.  Komisja dokonuje przeglądu 

załącznika V i załącznika VI, aby w 

uzasadnionych przypadkach dodać lub 
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zrewidować wartości dotyczące ścieżek 

produkcji biopaliw , biopłynów i paliw z 

biomasy. Przegląd ten uwzględnia także 

modyfikację metodologii określonej w 

załączniku V część C i w załączniku VI 

część B. 

zrewidować wartości dotyczące ścieżek 

produkcji biopaliw , biopłynów i paliw z 

biomasy w oparciu o najnowszy postęp 

technologiczny i najnowsze dowody 

naukowe. Przegląd ten uwzględnia także 

modyfikację metodologii określonej w 

załączniku V część C i w załączniku VI 

część B. 

Uzasadnienie 

Związana z nowym obowiązkiem dotyczącym paliw transportowych w art. 25. 

 

Poprawka  171 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja monitoruje pochodzenie 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 

wykorzystywanych w Unii oraz wpływ ich 

produkcji, w tym wpływ wynikający z 

przeniesienia, na użytkowanie gruntów w 

Unii oraz głównych państwach trzecich, z 

których pochodzą dostawy. Takie 

monitorowanie opiera się na 

sporządzanych przez państwa 

członkowskie zintegrowanych krajowych 

planach w zakresie energii i klimatu i 

związanych z nimi sprawozdaniach z 

postępów, wymaganych na podstawie art. 

3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie 

zarządzania] oraz sprawozdaniach 

odpowiednich państw trzecich, organizacji 

międzyrządowych, badaniach naukowych i 

innych istotnych informacjach. Komisja 

monitoruje również zmiany cen surowców 

związane z wykorzystaniem biomasy dla 

celów wytworzenia energii oraz wszelkie 

pozytywne i negatywne skutki dla 

bezpieczeństwa żywnościowego.  

1. Komisja monitoruje pochodzenie 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy 

wykorzystywanych w Unii oraz wpływ ich 

produkcji, w tym wpływ wynikający z 

przeniesienia, na użytkowanie gruntów w 

Unii oraz głównych państwach trzecich, z 

których pochodzą dostawy. Takie 

monitorowanie opiera się na 

sporządzanych przez państwa 

członkowskie zintegrowanych krajowych 

planach w zakresie energii i klimatu i 

związanych z nimi sprawozdaniach z 

postępów, wymaganych na podstawie art. 

3, 15 i 18 rozporządzenia [w sprawie 

zarządzania] oraz sprawozdaniach 

odpowiednich państw trzecich, organizacji 

międzyrządowych, badaniach naukowych, 

danych satelitarnych i innych istotnych 

informacjach. Komisja monitoruje również 

zmiany cen surowców związane z 

wykorzystaniem biomasy dla celów 

wytworzenia energii oraz wszelkie 

pozytywne i negatywne skutki dla 

bezpieczeństwa żywnościowego.  

Uzasadnienie 

Powiązanie z wykonaniem art. 26. 
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Poprawka  172 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja prowadzi dialog oraz 

wymienia informacje z państwami 

trzecimi, organizacjami producentów 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy i 

organizacjami konsumentów oraz 

społeczeństwem obywatelskim na temat 

ogólnego wdrażania przedstawionych w 

niniejszej dyrektywie środków 

dotyczących biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy . W tym kontekście zwraca 

szczególną uwagę na wpływ, jaki 

produkcja biopaliw i biopłynów mogłaby 

mieć na ceny żywności. 

2. Komisja prowadzi dialog oraz 

wymienia informacje z państwami 

trzecimi, organizacjami producentów 

biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy i 

organizacjami konsumentów oraz 

społeczeństwem obywatelskim na temat 

ogólnego wdrażania przedstawionych w 

niniejszej dyrektywie środków 

dotyczących biopaliw, biopłynów i paliw z 

biomasy . W tym kontekście zwraca 

szczególną uwagę na wpływ, jaki 

produkcja biopaliw, biopłynów i biomasy 

może mieć na ceny żywności, ceny 

zasobów i zużycie surowców. 

Uzasadnienie 

Powiązanie z wykonaniem art. 26. 

 

Poprawka  173 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Do dnia 31 grudnia 2018 r. w 

kontekście dekarbonizacji transportu i 

gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja 

publikuje sprawozdanie, któremu 

towarzyszą, w stosownych przypadkach, 

odpowiednie wnioski ustawodawcze w 

sprawie promowania paliw kopalnych na 

bazie odpadów w transporcie. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1. 
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Poprawka  174 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Komisja oceni, czy kryteria wymienione w 

art. 26 rzeczywiście zapobiegają 

wykorzystywaniu niezrównoważonej 

biomasy leśnej i rolniczej i rozwiązują 

problem pośrednich i bezpośrednich 

emisji, w tym z sektora LULUCF, oraz, w 

stosownych przypadkach, przedkłada 

wniosek w sprawie zmiany odpowiednich 

wymogów. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawkami do art. 26. 

 

Poprawka  175 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek ten ma uwzględniać 

doświadczenie wynikające z wykonywania 

niniejszej dyrektywy , w tym wdrażania 

kryteriów zrównoważonego rozwoju i 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych 

oraz rozwój technologii energii ze źródeł 

odnawialnych. 

Wniosek ten ma uwzględniać 

doświadczenie wynikające z wykonywania 

niniejszej dyrektywy , w tym wdrażania 

kryteriów zrównoważonego rozwoju i 

ograniczania emisji gazów cieplarnianych, 

oraz rozwój technologiczny i naukowy w 

dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawkami do art. 25 i 26. 

 

Poprawka  176 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 32 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, 

art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 ust. 5 

powierza się Komisji na okres pięciu lat od 

dnia 1 stycznia 2021 r. 

2. Uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych, o których mowa w 

art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 ust. 11, 

art. 19 ust. 14, art. 25 ust.4, art. 25 ust. 6 

i art. 28 ust. 5 powierza się Komisji na 

okres pięciu lat od dnia 1 stycznia 2021 r. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1. 

 

Poprawka  177 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 32 – ustęp 3  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa wart. 7 ust. 5, art. 7 ust. 6; art. 19 

ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 i art. 28 

ust. 5 może zostać w dowolnym momencie 

odwołane przez Parlament Europejski lub 

przez Radę.   Decyzja o odwołaniu kończy 

przekazanie określonych w niej uprawnień. 

Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 

ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 4, art. 25 

ust. 6 i art. 28 ust. 5, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1. 

 

Poprawka  178 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 32 – ustęp 6 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 

ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 6 oraz 

art. 28 ust. 5 wchodzi w życie tylko 

wówczas, gdy ani Parlament Europejski, 

ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie, lub gdy przed upływem tego 

terminu zarówno Parlament Europejski, jak 

i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

6. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 7 ust. 5 , art. 7 ust. 6; art. 19 

ust. 11, art. 19 ust. 14, art. 25 ust. 4, art 25 

ust. 6 oraz art. 28 ust. 5 wchodzi w życie 

tylko wówczas, gdy ani Parlament 

Europejski, ani Rada nie wyraziły 

sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 

przekazania tego aktu Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie, lub gdy przed 

upływem tego terminu zarówno Parlament 

Europejski, jak i Rada poinformowały 

Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 

ten przedłuża się o dwa miesiące z 

inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 

Rady. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 25 ust. 1. 

 

Poprawka  179 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik V – część C – ustęp 3 – litera a – wzór 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

SAVING = (E F(t) – E B /E F(t)) SAVING = (E F(t) – E B /E F(t)), 

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. 

 

Poprawka  180 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik V – część C – ustęp 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

15. Ograniczenie emisji dzięki 

wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 

15. Ograniczenie emisji dzięki 

wychwytywaniu dwutlenku węgla i jego 
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zastępowaniu, eccr, wiąże się bezpośrednio 

z produkcją biopaliwa lub biopłynu, której 

jest przypisywane, i odnosi się wyłącznie 

do emisji, której uniknięto poprzez 

wychwytywanie CO2, w którym 

pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i 

jest stosowany w sektorze energii i 

transportu. 

zastępowaniu, eccr, odnosi się wyłącznie 

do emisji, której uniknięto poprzez 

wychwytywanie CO2, w którym 

pierwiastek węgla pochodzi z biomasy i 

jest stosowany w celu zastąpienia CO2 

pochodzenia kopalnego, stosowanego 

w produktach handlowych i w usługach. 

Uzasadnienie 

Należy zachować obowiązujący stan prawny. Nie można zaniedbywać ograniczenia emisji 

również w innych sektorach niż sektor transportu. 

 

Poprawka  181 

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. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Zapewnia to większą spójność celów w zakresie redukcji emisji. 

 

Poprawka  182 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c)  Bioodpady, zgodnie z definicją w 

art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z 

gospodarstw domowych podlegające 

selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w 

art. 3 pkt 11 tej dyrektywy. 

c)  Bioodpady, zgodnie z definicją w 

art. 3 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE, 

podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z 

definicją w art. 3 ust. 11 tej dyrektywy. 

 



 

PE604.700v04-00 106/112 AD\1139326PL.docx 

PL 

Poprawka  183 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) Frakcja biomasy odpadów 

przemysłowych, nienadająca się do 

wykorzystania w łańcuchu żywnościowym 

ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i 

hurtu oraz z przemysłu rolno-

spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, 

z wyłączeniem surowców wymienionych 

w części B niniejszego załącznika. 

d) Pozostałości biomasy pochodzące z 

innej odnawialnej produkcji przemysłowej 

nienadające się do wykorzystania w 

łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt 

ani do przetworzenia na surowiec 

niespożywczy. Obejmuje to materiał 

pochodzący z detalu i hurtu oraz z 

produkcji chemicznej opartej na biomasie, 
przemysłu rolno-spożywczego, 

rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem 

surowców wymienionych w części B 

niniejszego załącznika. 

Uzasadnienie 

Jedynie pozostałości produkcyjne, które nie mogą znaleźć żadnego innego zastosowania w 

nowym produkcie spożywczym, paszy czy produkcie niespożywczym, można uznać za 

zaawansowane biopaliwa. Jest to zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i 

efektywnego gospodarowania zasobami.   

 

Poprawka  184 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – lietra g 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) Ścieki z zakładów wytłaczania 

oleju palmowego i puste wiązki owoców 

palmy. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Pozostałości po produkcji olejów roślinnych związanej z dużą pośrednią zmianą użytkowania 

gruntów nie powinny być zaliczane do właściwych surowców do produkcji zaawansowanych 

biopaliw. 

 

Poprawka  185 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Załącznik IX – część A – litera h 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

h) Olej talowy i słoma oleju talowego. skreśla się 

Uzasadnienie 

Olej talowy ma szerokie zastosowanie w przemyśle. Bez przeprowadzenia oceny skutków nie 

można stwierdzić, jaki efekt będzie miało przeniesienie jego zastosowania. 

 

Poprawka  186 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera j 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

j) Wytłoczyny z trzciny cukrowej. skreśla się 

Uzasadnienie 

Surowców wykorzystywanych obecnie do celów przemysłowych i charakteryzujących się 

ograniczoną dostępnością nie należy promować jako zaawansowanego biopaliwa, gdyż 

prawdopodobne jest wystąpienie negatywnych skutków klimatycznych i gospodarczych, jako 

że w swoich obecnych zastosowaniach surowce te muszą zostać zastąpione innymi 

materiałami. 

 

Poprawka  187 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera o 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) Frakcja biomasy odpadów i 

pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu 

opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, 

trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, 

trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad 

włóknisty, lignina . 

o) Frakcja biomasy odpadów 

resztkowych i pozostałości z gałęzi 

przemysłu opartych na leśnictwie, które 

nie powodują przeniesienia aktualnego 

materialnego zastosowania pozostałości, 

np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, 

wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług 

czarny, melasa, osad włóknisty, lignina. 

Uzasadnienie 

Zapewnia to spójność, wzmacnia wdrażanie i dalsze egzekwowanie poprawki do art. 26 w 
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zakresie hierarchii wykorzystywania produktów drzewnych. 

 

Poprawka  188 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera p 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

p) Inny niespożywczy materiał 

celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s). 

p) Inny niespożywczy materiał 

celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s), 

z wyjątkiem roślin energetycznych 

uprawianych na użytkach rolnych. 

Uzasadnienie 

Rośliny energetyczne uprawiane na użytkach rolnych należy wyłączyć, gdyż powodują one 

przeniesienie użytkowania gruntu w podobnym stopniu co uprawa roślin spożywczych i 

paszowych na biopaliwa. 

 

Poprawka  189 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera q 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

q) Inny materiał lignocelulozowy 

określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem 

kłód tartacznych i kłód skrawanych. 

q) Biomasa lignocelulozowa z 

zagajników o krótkiej rotacji rosnących 

na gruntach rolnych gorszej klasy oraz 

odpady i pozostałości z systemów rolno-

leśnych na wykorzystywanej powierzchni 

użytków rolnych. 

Uzasadnienie 

Definicja była zbyt obszerna, gdyż wszystkie odpady i pozostałości drzewne znajdują się już w 

lit. o). Poprawka dotyczy ograniczenia zakresu lit. q) do wykorzystywanej powierzchni 

użytków rolnych, gruntów gorszej klasy do głównego zastosowania oraz pozostałości i 

odpadów z systemów rolno-leśnych, gałęzi, kory, liści itp. 

 

Poprawka  190 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część A – litera q a (nowa) 



 

AD\1139326PL.docx 109/112 PE604.700v04-00 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 qa) Wychwytywanie i wykorzystanie 

dwutlenku węgla na potrzeby transportu, 

jeżeli źródło energii jest odnawialne 

zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a). 

Uzasadnienie 

Kontynuacja obecnego przepisu. Należy utrzymać obowiązujące przepisy prawne. 

Zastępowanie węgla kopalnego i jego kaskadowe wykorzystywanie są istotne i w coraz 

większym stopniu przyczyniają się do ochrony klimatu. 

 

Poprawka  191 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IX – część B – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) c) Melasa, która jest wytwarzana 

jako produkt uboczny rafinowania trzciny 

cukrowej lub buraków cukrowych, pod 

warunkiem że przy ekstrakcji cukru 

przestrzegane są najwyższe standardy 

branżowe.    

skreśla się 

Uzasadnienie 

Melasa to produkt uboczny rafinowania trzciny cukrowej wykorzystywany w przemyśle rolno-

spożywczym, zwłaszcza do produkcji drożdży. Wpisanie jej do załącznika IX spowodowałoby 

niedobór surowca, podczas gdy zbyt melasy do zastosowań nieenergetycznych zapewnia 

większe odzyskiwanie zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.  

 

Poprawka  192 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik X – część A 

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Część A: Maksymalny wkład biopaliw płynnych produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych w realizację unijnego celu dotyczącego energii odnawialnej, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1. 

Rok kalendarzowy Minimalny udział 
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2021 7,0% 

2022 6,7% 

2023 6,4% 

2024 6,1% 

2025 5,8% 

2026 5,4% 

2027 5,0% 

2028 4,6% 

2029 4,2% 

2030 3,8% 

 

Poprawka 

Część A: Maksymalny wkład biopaliw płynnych produkowanych z roślin spożywczych i 

pastewnych w realizację unijnego celu dotyczącego energii odnawialnej, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1. 

Rok kalendarzowy Minimalny udział 

2021 7,0% 

2022 6,3% 

2023 5,6% 

2024 4,9% 

2025 4,2% 

2026 3,5% 

2027 2,8% 

2028 2,1% 

2029 1,4% 

2030 0% 
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