
 

AD\1135872PL.docx  PE597.694v04-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Parlament Europejski 
2014-2019  

 

Komisja Petycji 
 

2016/0382(COD) 

3.10.2017 

OPINIA 

Komisji Petycji 

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja 

przekształcona) 

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

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eleonora Evi



 

PE597.694v04-00 2/48 AD\1135872PL.docx 

PL 

PA_Legam 



 

AD\1135872PL.docx 3/48 PE597.694v04-00 

 PL 

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Niniejszy wniosek skupia się przede wszystkim na kwestiach związanych z obawami 

obywateli wyrażanymi w petycjach dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.  

Podejście prezentowane w niniejszym wniosku dotyczy ogólnych ram dla energii ze źródeł 

odnawialnych, zaprojektowanych w taki sposób, aby osiągnąć cele na rok 2030, z wiarygodną 

perspektywą osiągnięcia długoterminowych celów na rok 2050, a mianowicie zapewnienia do 

2050 r. 100 % energii ze źródeł odnawialnych. 

Proponowany docelowy poziom udziału energii ze źródeł odnawialnych określony przez 

Komisję jako co najmniej 27 % w 2030 r. jest poniżej potencjału UE. Szacunki wskazują, że 

do 2030 r. udział energii odnawialnej może potencjalnie wynosić 45 % całkowitego zużycia 

energii w UE. Biorąc pod uwagę fakt, że UE musi osiągnąć obecny cel w zakresie energii 

odnawialnej ustalony na 20 % zużywanej energii w 2020 r., opierając się na prawnie 

wiążących krajowych celach do roku 2020, cel na rok 2030 ustalony na 35%, jak wskazano 

tym dokumencie, oznaczałby w każdym razie znaczącą poprawę. Wysiłek ten jest konieczny, 

aby w sposób wiarygodny zbliżyć się do osiągnięcia celów długoterminowych na 2050 r. 

 

Ponadto w niniejszym wniosku wskazano, że polityka w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych powinna uzupełniać i skutecznie wzmacniać ogólne działania UE na rzecz 

wyeliminowania ubóstwa energetycznego i słabej pozycji konsumentów, ponieważ ubóstwo 

energetyczne dotyka ok. 11 % mieszkańców Unii. Dane te pochodzą z różnych badań, które 

jasno wskazały, że skala problemu wynika z rosnących cen energii, niskich dochodów i 

niskiej efektywności energetycznej domów. 

 

Celem proponowanych zmian jest przywrócenie wiążących celów krajowych. Ustalenie 

wiążących celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych na szczeblu państw 

członkowskich do roku 2030 jest spójne z poglądami Parlamentu Europejskiego, wyrażonymi 

już w jego ostatnich rezolucjach. Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących 

odnawialnych źródeł energii przyczyniłoby się również znacznie do zwiększenia stabilności 

ram politycznych i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych. Ponadto w opublikowanej w dniu 30 listopada 2016 r. ocenie REFIT 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE Komisja stwierdziła, że wiążące 

cele krajowe były największą siłą napędową strategii i inwestycji na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych w wielu państwach członkowskich. 

 

Zaproponowana w niniejszym wniosku definicja energii ze źródeł odnawialnych jako 

europejskiego dobra wspólnego ma na celu ukierunkowanie wszystkich decyzji regulacyjnych 

na osiągnięcie w pierwszej kolejności celów demokratycznych i społecznych, a nie zysków. 

Ponadto przepisy dotyczące wsparcia finansowego zawarte w niniejszym wniosku, 

ukierunkowane przede wszystkim na prosumentów energii ze źródeł odnawialnych, 

społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej i gospodarstwa domowe 

o niskich dochodach zagrożone ubóstwem energetycznym, mają na celu zapewnienie, by 

efektem transformacji energetycznej był demokratyczny i bardziej zdecentralizowany system 

energetyczny, który przynosi korzyści społeczeństwu jako całości, zwiększając aktywne 

zaangażowanie obywateli, gospodarstw domowych i społeczności lokalnych, a także chroni 

najsłabszych obywateli. 
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Wiele zainteresowanych stron skrytykowało bardzo wąskie limity wynikające z przepisów 

dotyczących pomocy państwa. W związku z tym w niniejszym wniosku zwrócono się o 

wyłączenie – w możliwie największym stopniu – z przepisów dotyczących pomocy państwa 

wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co będzie sprzyjać rozwojowi i 

wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii w całej Unii, w szczególności w odniesieniu do 

projektów realizowanych przez prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej. 

 

Zmiany z mocą wsteczną w systemach wsparcia energii ze źródeł odnawialnych znacząco 

zwiększają postrzegane zagrożenia dla rozwoju projektów w sektorze energii ze źródeł 

odnawialnych i nigdy nie są wskazane z politycznego i gospodarczego punktu widzenia. 

Badania pokazują też, że utrzymanie stabilnych i przejrzystych ram ma zasadnicze znaczenie 

dla pomyślnego i skutecznego rozwoju projektów związanych z energią ze źródeł 

odnawialnych. Dlatego niniejszy wniosek ma na celu uniknięcie wszelkich zmian ze skutkiem 

wstecznym, zapewniając stabilne systemy wsparcia. Zaproponowano przepisy, aby wyjaśnić, 

że zmiana jakiegokolwiek wsparcia udzielonego projektom dotyczącym energii ze źródeł 

odnawialnych podlega przejrzystemu i pluralistycznemu procesowi konsultacji publicznych i 

służy poprawie podstawy prawnej wiążących unijnych i krajowych celów związanych z 

energią ze źródeł odnawialnych. 

 

Ponieważ energia ze źródeł odnawialnych musi być traktowana priorytetowo, niniejszy 

wniosek ustanawia przepisy dotyczące dysponowania priorytetowego i dostępu 

priorytetowego w oparciu o obowiązujące ramy prawne. W opublikowanej w dniu 

30 listopada 2016 r. ocenie REFIT dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 

Komisja zwróciła również uwagę, że wdrożenie przepisów dotyczących dysponowania 

priorytetowego i dostępu priorytetowego dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

skutecznie wsparło dystrybucję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wpływając 

korzystnie na finansowe aspekty projektów związanych z energią ze źródeł odnawialnych i 

przyczyniając się do postępów w osiąganiu celów krajowych.  

 

Nadal istnieją dotacje krajowe dla paliw kopalnych. Ten aspekt jest ewidentnie sprzeczny z 

działaniami Unii na rzecz promowania korzystania z energii ze źródeł odnawialnych w celu 

osiągnięcia wyznaczonych celów do 2030 r. i 2050 r. Dlatego w niniejszym wniosku wzywa 

do usunięcia wszystkich systemów wsparcia i środków, które bezpośrednio lub pośrednio 

sprzyjają korzystaniu ze źródeł energii powodujących zanieczyszczenia. 

POPRAWKI 

Komisja Petycji 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 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Promowanie odnawialnych form (2) Promowanie odnawialnych form 
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energii jest jednym z celów unijnej polityki 

energetycznej. Zwiększone stosowanie 

energii ze źródeł odnawialnych wraz z 

oszczędnością energii i zwiększoną 

efektywnością energetyczną stanowi 

istotny element pakietu środków 

koniecznych do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych i spełnienia 

postanowień porozumienia paryskiego z 

2015 r. w sprawie zmian klimatu, a 

także realizacji unijnych ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 

w tym wiążącego celu, jakim jest 

zmniejszenie do 2030 r . emisji w Unii o co 

najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 

1990 r. . Ma to również duże znaczenie dla 

zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 

energii, rozwoju technologicznego i 

innowacji, a także dla tworzenia 

możliwości zatrudnienia i możliwości 

rozwoju regionalnego, zwłaszcza na 

obszarach wiejskich i odizolowanych lub w 

regionach o niskiej gęstości zaludnienia . 

energii jest jednym z celów unijnej polityki 

energetycznej. Zwiększone stosowanie 

energii ze źródeł odnawialnych wraz z 

oszczędnością energii i zwiększoną 

efektywnością energetyczną stanowi 

istotny element pakietu środków 

koniecznych do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych i spełnienia 

postanowień porozumienia paryskiego z 

2015 r. w sprawie zmian klimatu, a 

także realizacji unijnych ram polityki 

klimatyczno-energetycznej do roku 2030, 

w tym wiążącego celu, jakim jest 

zmniejszenie do 2030 r . emisji w Unii o co 

najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 

1990 r. Ma to również duże znaczenie dla 

zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 

energii, rozwoju technologicznego i 

innowacji, a także dla tworzenia 

możliwości zatrudnienia i 

zrównoważonego rozwoju na szczeblu 

regionalnym i lokalnym, w szczególności 

na obszarach wiejskich i odizolowanych o 

niskich dochodach, w regionach 

wyspiarskich lub w regionach o niskiej 

gęstości zaludnienia. 

Uzasadnienie 

Do korzyści płynących z projektów związanych z energią ze źródeł odnawialnych należy 

ograniczenie wydatków na paliwa kopalne i tworzenie zielonych miejsc pracy, przyczyniające 

się przede wszystkim do zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Obawy wyrażane 

przez obywateli za pośrednictwem petycji dotyczących energii ze źródeł odnawialnych często 

są związane z wymiarem lokalnym. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W szczególności zwiększające się 

udoskonalenia technologiczne, zachęty do 

korzystania z transportu publicznego i jego 

rozwoju, stosowanie technologii 

energooszczędnych oraz promowanie 

stosowania energii ze źródeł 

(3) W szczególności zwiększające się 

udoskonalenia technologiczne, zachęty do 

korzystania z transportu publicznego i jego 

rozwoju, stosowanie technologii 

energooszczędnych oraz promowanie 

stosowania energii ze źródeł 
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odnawialnych w sektorach energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a 

także w sektorze transportu są 

narzędziami, które, wraz ze środkami w 

zakresie efektywności energetycznej, służą 

zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 

w Unii i uzależnieniu Unii od importu gazu 

i ropy. 

odnawialnych w sektorach energii 

elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, a 

także w sektorze transportu są bardzo 

skutecznymi narzędziami, które wraz ze 

środkami w zakresie efektywności 

energetycznej służą zmniejszeniu emisji 

gazów cieplarnianych w Unii i 

uzależnieniu Unii od importu węgla, gazu i 

ropy. 

Uzasadnienie 

Uzależnienie od przywozu węgla jest niepokojące; należy je uwzględnić w tym motywie. 

 

Poprawka  3 

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 swojej 

rezolucji z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie 

ram polityki w zakresie klimatu i energii 

do roku 20301 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. Ponadto Parlament 

Europejski w swojej rezolucji z dnia 23 

czerwca 2016 r. w sprawie sprawozdania z 

postępów w dziedzinie energii 

odnawialnej1b wezwał Komisję do 

zapewnienia pełnego wdrożenia dyrektywy 

w sprawie odnawialnych źródeł energii po 

roku 2020 i przedstawienia ambitnych 

ram legislacyjnych na okres po roku 2020, 

podkreślając, że konieczne są stabilne, 

długoterminowe ramy regulacyjne 

obejmujące krajowe i unijne cele 

dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, 

które będą spójne z najskuteczniejszymi 
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działaniami na rzecz osiągnięcia 

długoterminowych (2050 r.) celów 

klimatycznych Unii. 

 _________________ 

 1a Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0094. 

 1b Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0292. 

Uzasadnienie 

Konieczne jest wyraźniejsze podkreślenie stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie 

energii ze źródeł odnawialnych i polityki energetycznej zgodnie z jego rezolucjami. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6a) Ponieważ ubóstwo energetyczne 

dotyka około 11 % ludności Unii, polityka 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

ma do odegrania istotną rolę, należy 

zatem zaprojektować tę politykę w taki 

sposób, aby kładła nacisk w szczególności 

na gospodarstwa domowe o niskich 

dochodach i skutecznie wzmacniała 

ogólne działania Unii mające zaradzić 

ubóstwu energetycznemu i poprawić 

pozycję konsumentów. 

Uzasadnienie 

Dane te pochodzą z opublikowanego przez Komisję badania dotyczącego stanu ubóstwa 

energetycznego w Europie i sposobów zwalczania tego zjawiska oraz z nowszego badania z 

marca 2017 r. opublikowanego przez Europejską Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) i 

Europejską Federację Związków Zawodowych Służb Publicznych (EPSU). Obydwa badania 

jasno wskazały, że skala problemu wynika z rosnących cen energii, niskich dochodów i niskiej 

efektywności energetycznej domów. Z tego powodu, zważywszy na olbrzymi wpływ tego 

problemu na europejskich obywateli, jestem głęboko przekonana, że należy dodać ten motyw. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (6b) Energię ze źródeł odnawialnych 

należy uznać za europejskie dobro 

wspólne, służące obywatelom 

zorganizowanym jako osoby fizyczne, 

gospodarstwa domowe, spółdzielnie lub 

społeczności. Należy zatem podjąć 

inicjatywy, które spowodują większe 

zaangażowanie obywateli, podnosząc ich 

świadomość i zachęcając do wyboru 

energii ze źródeł odnawialnych, a także 

postawią ich w centrum procesu 

decyzyjnego, zwłaszcza na szczeblu 

lokalnym i regionalnym. Unia i państwa 

członkowskie powinny zapewnić 

dostępność przystępnych cenowo 

technologii energii ze źródeł 

odnawialnych i dać konsumentom 

gwarancje dotyczące źródeł dostępnej 

energii oraz usprawnić procedury 

administracyjne w celu wspierania energii 

ze źródeł odnawialnych. Unia i państwa 

członkowskie powinny wprowadzić 

szczególne środki dotyczące energii ze 

źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia, 

w sposób wiarygodny i konsekwentny, jak 

najwyższego poziomu sprawiedliwości 

społecznej. 

Uzasadnienie 

Definicja energii ze źródeł odnawialnych jako europejskiego dobra wspólnego ma na celu 

ukierunkowanie wszystkich decyzji regulacyjnych na osiągnięcie w pierwszej kolejności celów 

demokratycznych i społecznych, a nie zysków. 

 

Poprawka  6 

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 

(7) Należy zatem ustanowić wiążący 

unijny cel osiągnięcia co najmniej 35-

procentowego udziału energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 
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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]. 

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 

(UE) .../... [w sprawie zarządzania]. 

Uzasadnienie 

W petycji nr 0829/2013 stwierdzono, że elektrownie wiatrowe są bardziej wydajne niż 

elektrownie węglowe i przedstawiono wyliczenia dotyczące kosztów w stosunku do produkcji 

energii. W świetle powyższego unijny cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

zużyciu energii w Unii powinien wynosić co najmniej 35 %, aby obniżyć końcowy koszt 

energii. 

 

Poprawka  7 

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 

energetycznych i możliwości wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych. 

(8) Ustanowienie nadrzędnego 

wiążącego unijnego celu dotyczącego 

energii ze źródeł odnawialnych na rok 

2030, który ma zostać osiągnięty 

indywidualnie i zbiorowo przez państwa 

członkowskie za pomocą wiążących celów 

krajowych, będzie nadal zachętą do 

rozwijania technologii pozwalających 

wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych 

i gwarantujących pewność inwestycji. Cel 

wyznaczony na poziomie Unii, wraz z 

wiążącymi celami na poziomie krajowym, 

pomógłby państwom członkowskim w 

lepszym zdefiniowaniu metody realizacji 

ich celów w zakresie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych w sposób najbardziej 

opłacalny i z uwzględnieniem specyficznej 

sytuacji państw, ich koszyków 

energetycznych i możliwości wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych. 

Uzasadnienie 

Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030 jest spójne z poglądami wyrażonymi przez Parlament Europejski w jego ostatnich 

rezolucjach. Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł 
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odnawialnych przyczyniłoby się również znacznie do zwiększenia stabilności ram politycznych 

i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

W opublikowanej ocenie REFIT dyrektywy 2009/28/WE Komisja stwierdziła, że wiążące cele 

krajowe były największą siłą napędową strategii i inwestycji na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych w wielu państwach członkowskich. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Państwa członkowskie powinny 

zastosować dodatkowe środki, w razie 

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. 

(10) Państwa członkowskie powinny 

zastosować dodatkowe środki, w razie 

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 (UE) .../... [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 (UE) .../... [w 

sprawie zarządzania], które dają im 

wystarczającą swobodę wyboru 

stosownych działań. 

Uzasadnienie 

W petycji nr 0829/2013 stwierdzono, że elektrownie wiatrowe są bardziej wydajne niż 

elektrownie węglowe, i przedstawiono wyliczenia dotyczące kosztów w stosunku do produkcji 

energii. W świetle powyższego unijny cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

zużyciu energii w Unii powinien wynosić co najmniej 35 %, aby obniżyć końcowy koszt 

energii. 
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Poprawka  9 

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 ambitny wkład 

państw członkowskich w realizację 

unijnego celu, należy utworzyć we 

wszystkich państwach ramy finansowe 

mające na celu ułatwienie inwestycji w 

projekty związane z energią ze źródeł 

odnawialnych, również w drodze 

zastosowania instrumentów finansowych, 

systemów wsparcia oraz zmiany przepisów 

dotyczących pomocy państwa, przy czym 

należy skoncentrować się w szczególności 

na wspieraniu prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych i społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych w celu 

zapewnienia, by w wyniku transformacji 

energetycznej powstał demokratyczny i 

bardziej zdecentralizowany system 

energetyczny, który przynosi korzyści 

społeczeństwu jako całości, zwiększając 

aktywne zaangażowanie obywateli, 

gospodarstw domowych i społeczności 

lokalnych, a także skutecznie chroni 

najbardziej zagrożonych ubóstwem 

energetycznym. 

Uzasadnienie 

Aby osiągnąć cele demokratyczne, społeczne i środowiskowe, wsparcie finansowe powinno 

koncentrować się przede wszystkim na prosumentach energii ze źródeł odnawialnych, 

społecznościach energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i 

zagrożonych ubóstwem energetycznym gospodarstwach domowych o niskich dochodach. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Systemy wsparcia dla energii (15) Systemy wsparcia dla energii 
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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. 

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 

ukierunkowanej w szczególności na 

pomoc dotkniętym ubóstwem 

energetycznym gospodarstwom domowym 

o niskich dochodach, prosumentom 

energii ze źródeł odnawialnych i 

społecznościom energetycznym 

działającym w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. W tym celu coraz więcej 

państw członkowskich przyznaje wsparcie 

w formie pomocy udzielanej jako dodatek 

do przychodów generowanych na rynku. 

Uzasadnienie 

Systemy wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych powinny być 

zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć przede wszystkim cele demokratyczne, społeczne 

i środowiskowe, a ta poprawka jest nierozerwalnie związana z wewnętrzną logiką całego 

wniosku. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 

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 

(17) Otwarcie systemów wsparcia dla 

uczestników transgranicznych zmniejsza 

negatywne skutki dla wewnętrznego rynku 

energii i może, pod pewnymi warunkami, 

pomóc państwom członkowskim w 

osiągnięciu celu unijnego oraz 

odpowiednich celów krajowych w sposób 

bardziej opłacalny. Wymiar transgraniczny 

jest również naturalnym następstwem 

rozwoju unijnej polityki w dziedzinie 

energii odnawialnej, przy czym cel na 

poziomie unijnym ma zostać osiągnięty 

indywidualnie i zbiorowo przez państwa 

członkowskie, które powinny ponosić 

główną odpowiedzialność za realizację 
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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. 

wiążących celów krajowych w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030. 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. Państwa członkowskie 

powinny jednak dawać pierwszeństwo 

wykorzystaniu pełnego potencjału w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

na szczeblu lokalnym przed otwarciem 

systemów wsparcia dla uczestników 

transgranicznych. 

Uzasadnienie 

Priorytet należy nadać projektom lokalnym, ponieważ tworzą one większą wartość dodaną niż 

projekty międzynarodowe, co pokazują różne badania. Projekty lokalne zachęcają również do 

aktywnego zaangażowania obywateli i uczestnictwa w wykorzystywaniu energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Z zastrzeżeniem modyfikacji 

systemów wsparcia mających na celu 

zapewnienie ich zgodności z zasadami 

pomocy państwa, polityka wspierania 

energii ze źródeł odnawialnych powinna 

być stabilna i nie podlegać częstym 

zmianom. Zmiany mają bezpośredni 

wpływ na koszty finansowania kapitału, 

koszty opracowywania projektów, a zatem 

na ogólne koszty wprowadzania energii 

odnawialnych w Unii. Państwa 

członkowskie powinny zapobiegać 

sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia 

udzielonego projektom w zakresie energii 

(18) Polityka wspierania energii ze 

źródeł odnawialnych powinna być stabilna 

i nie podlegać jakimkolwiek częstym 

zmianom ze skutkiem wstecznym. Zmiany 

mają bezpośredni wpływ na koszty 

finansowania kapitału, koszty 

opracowywania projektów, a zatem na 

ogólne koszty wprowadzania energii 

odnawialnych w Unii. Państwa 

członkowskie powinny zapobiegać 

sytuacjom, w których weryfikacja wsparcia 

udzielonego projektom w zakresie energii 

odnawialnej miałaby negatywny wpływ na 

rentowność tych projektów. W związku z 



 

PE597.694v04-00 14/48 AD\1135872PL.docx 

PL 

odnawialnej miałaby negatywny wpływ na 

rentowność tych projektów. W związku z 

tym państwa członkowskie powinny 

wspierać racjonalne pod względem 

kosztów polityki wsparcia i zapewniać ich 

finansową stabilność. 

tym państwa członkowskie powinny 

wspierać racjonalne pod względem 

kosztów polityki wsparcia, utrzymywać 

stabilne i przejrzyste ramy polityczne i 

zapewniać finansową stabilność, co ma 

zasadnicze znaczenie dla udanego i 

efektywnego rozwoju oraz większego 

wykorzystania możliwości w zakresie 

energii odnawialnej w całej Unii. Państwa 

członkowskie powinny również wycofać 

wszystkie środki, które bezpośrednio lub 

pośrednio sprzyjają korzystaniu ze źródeł 

energii powodujących zanieczyszczenia.  

Uzasadnienie 

Badania pokazują, że utrzymanie stabilnych i przejrzystych ram ma zasadnicze znaczenie dla 

pomyślnego rozwoju projektów związanych z energią ze źródeł odnawialnych. Stabilność 

wspomnianych ram jest kluczowa dla uniknięcia wyborów dotyczących polityki publicznej, 

zachęcających do ciągłego wykorzystywania tradycyjnych źródeł, takich jak paliwa kopalne i 

energia jądrowa, których bardzo negatywny wpływ na środowisko jest znany. Nadal istnieją 

dotacje krajowe dla paliw kopalnych. Ten aspekt jest ewidentnie sprzeczny z działaniami UE 

na rzecz promowania energii ze źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów 

do 2030 r. i 2050 r. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Obowiązki państw członkowskich 

w zakresie sporządzania planów działania 

w dziedzinie energii odnawialnej i 

sprawozdań okresowych oraz obowiązek 

Komisji dotyczący składania sprawozdań z 

postępów państw członkowskich mają 

zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają 

zwiększyć przejrzystość, zapewnić jasne 

informacje dla inwestorów i konsumentów 

oraz prowadzić skuteczne monitorowanie. 

W rozporządzeniu [w sprawie zarządzania] 

obowiązki te zostały włączone do systemu 

zarządzania unią energetyczną, w którym 

usprawniono planowanie, 

sprawozdawczość i monitorowanie w 

dziedzinie energii i klimatu. Platforma 

(19) Obowiązki państw członkowskich 

w zakresie sporządzania planów działania 

w dziedzinie energii odnawialnej i 

sprawozdań okresowych oraz obowiązek 

Komisji dotyczący składania sprawozdań z 

postępów państw członkowskich mają 

zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwalają 

zwiększyć przejrzystość, zapewnić jasne 

informacje dla konsumentów i inwestorów 

oraz prowadzić skuteczne monitorowanie. 

W rozporządzeniu (UE) …/... [w sprawie 

zarządzania] obowiązki te zostały 

włączone do systemu zarządzania unią 

energetyczną, w którym usprawniono 

planowanie, sprawozdawczość i 

monitorowanie w dziedzinie energii i 



 

AD\1135872PL.docx 15/48 PE597.694v04-00 

 PL 

przejrzystości w dziedzinie energii 

odnawialnej została również włączona do 

szerszej platformy internetowej 

wprowadzonej w rozporządzeniu [w 

sprawie zarządzania]. 

klimatu. Platforma przejrzystości w 

dziedzinie energii odnawialnej została 

również włączona do szerszej platformy 

internetowej wprowadzonej w 

rozporządzeniu (UE) .../... [w sprawie 

zarządzania]. 

Uzasadnienie 

Petycje dotyczą głównie konsumentów, a w drugiej kolejności inwestorów, stąd zmiana 

kolejności. 

 

Poprawka  14 

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 zarówno 

unijnego celu, jak i wiążących celów 

krajowych 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. 
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Uzasadnienie 

Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030 jest spójne z poglądami wyrażonymi już przez Parlament Europejski w jego ostatnich 

rezolucjach. Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych przyczyniłoby się również znacznie do zwiększenia stabilności ram politycznych 

i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

Obywatele jednoznacznie wskazują w petycjach na niestabilność ram polityki dotyczącej 

energii ze źródeł odnawialnych i późniejsze ryzyko rozwijania projektów w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  15 

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 

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. 

(28) Powinna istnieć możliwość 

zaliczania importowanej energii 

elektrycznej, wyprodukowanej poza 

terytorium Unii z odnawialnych źródeł 

energii, na poczet celów w zakresie energii 

odnawialnej w państwach członkowskich. 

Aby zagwarantować odpowiednie skutki 

zastępowania energii konwencjonalnej 

energią ze źródeł odnawialnych w Unii, a 

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. 

__________________ __________________ 

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

Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030 jest spójne z poglądami wyrażonymi już przez Parlament Europejski w jego ostatnich 

rezolucjach. Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych przyczyniłoby się również znacznie do zwiększenia stabilności ram politycznych 

i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w zakresie energii odnawialnej. Obywatele 

jednoznacznie wskazują w petycjach na niestabilność ram polityki dotyczącej energii ze 

źródeł odnawialnych i późniejsze ryzyko rozwijania projektów w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Należy zagwarantować spójność 

między celami niniejszej dyrektywy oraz 

innym prawodawstwem unijnym 

dotyczącym ochrony środowiska. W 

szczególności w trakcie procedur oceny, 

planowania lub koncesjonowania instalacji 

wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych państwa członkowskie 

powinny uwzględniać całość 

prawodawstwa unijnego w zakresie 

ochrony środowiska, a także udział 

odnawialnych źródeł energii w spełnianiu 

celów dotyczących środowiska i zmiany 

klimatu, zwłaszcza w porównaniu z 

instalacjami wytwarzającymi energię ze 

źródeł nieodnawialnych. 

(31) Należy zagwarantować spójność 

między celami niniejszej dyrektywy oraz 

innym prawodawstwem unijnym 

dotyczącym ochrony środowiska. W 

szczególności w trakcie procedur oceny, 

planowania lub koncesjonowania instalacji 

wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych państwa członkowskie 

powinny zapewniać prawidłowe 

stosowanie całości 
prawodawstwa unijnego w zakresie 

ochrony środowiska w celu zwiększenia 

udziału odnawialnych źródeł energii w 

spełnianiu celów dotyczących środowiska i 

zmiany klimatu, zwłaszcza w porównaniu 

z instalacjami wytwarzającymi energię ze 

źródeł nieodnawialnych. Państwa 

członkowskie powinny również zadbać o 

to, aby instalacje energii ze źródeł 

odnawialnych były wykonywane i 

obsługiwane w sposób w pełni zgodny z 

ochroną praw podstawowych zapisanych 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze sytuacje piętnowane przez obywateli w petycjach, stała Komisja Petycji nie 

może zaakceptować, by państwa członkowskie jedynie „uwzględniały” unijne prawo ochrony 

środowiska. Niezwykle ważne jest podkreślenie, że państwa członkowskie muszą zadbać o to, 
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by prawodawstwo UE dotyczące ochrony środowiska było w pełni przestrzegane, gdy 

instalacja produkująca energię ze źródeł odnawialnych jest dopuszczana, budowana i 

wykorzystywana. Państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby prawa obywateli Unii nie 

były naruszane. Ten aspekt również wyłania się wyraźnie z petycji otrzymanych przez 

Parlament Europejski. 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Długotrwałe procedury 

administracyjne stanowią poważną barierę 

administracyjną i są kosztowne. 

Uproszczenie procedur wydawania 

zezwoleń w powiązaniu z jednoznacznymi 

terminami podejmowania przez 

odpowiednie organy decyzji w sprawie 

realizacji projektów powinno podnieść 

efektywność procedur, a co za tym idzie – 

obniżyć koszty administracyjne. 

(37) Długotrwałe procedury 

administracyjne stanowią poważną barierę 

administracyjną i są kosztowne. 

Uproszczenie procedur wydawania 

zezwoleń w powiązaniu z jednoznacznymi 

terminami podejmowania przez 

odpowiednie organy decyzji w sprawie 

realizacji projektów powinno podnieść 

efektywność procedur, a co za tym idzie – 

obniżyć koszty administracyjne. 

Ustanowienie krótszych terminów 

wydawania zezwoleń na projekty oraz 

usprawnienie procedury notyfikacyjnej 

poprawiłoby przejrzystość dla 

wnioskodawców ubiegających się o 

zezwolenie. 

Uzasadnienie 

W otrzymanych petycjach wyraźnie zwracano uwagę na brak przejrzystości i długi okres 

oczekiwania na zezwolenie. 

 

Poprawka  18 

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 

(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 
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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. 

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 

Jeśli chodzi o spółdzielnie energetyczne wytwarzające energię odnawialną na użytek własny 

obywateli, uważam, że lepiej przyjąć przepis o zasięgu ogólnym, usuwając wszelkie wyjątki, 

takie jak wyjątek wynikający z użycia wyrażenia „w niektórych przypadkach”. 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 54 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(54) Lokalne uczestnictwo obywatelskie 

w projektach energii odnawialnej za 

pośrednictwem społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przynosi znaczną 

wartość dodaną w postaci lokalnej 

akceptacji dla energii ze źródeł 

odnawialnych oraz dostępu do 

dodatkowego kapitału prywatnego. 

Zaangażowanie lokalne będzie jeszcze 

bardziej istotne w kontekście wzrostu 

mocy wytwórczych energii odnawialnej w 

przyszłości. 

(54) Lokalne uczestnictwo obywatelskie 

w projektach energii odnawialnej za 

pośrednictwem społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej przynosi znaczną 

wartość dodaną w postaci lokalnej 

akceptacji dla energii ze źródeł 

odnawialnych oraz dostępu do 

dodatkowego kapitału prywatnego. 

Zaangażowanie lokalne należy 

zapoczątkować natychmiast, gdyż będzie 

ono jeszcze bardziej istotne w kontekście 

wzrostu mocy wytwórczych energii 

odnawialnej w przyszłości. 

Uzasadnienie 

Brak uczestnictwa na szczeblu lokalnym to jeden z najważniejszych elementów, na które 

skarżą się obywatele europejscy w petycjach składanych w ostatnich latach do komisji PETI. 

Ponadto pobudzanie i uruchamianie procesów oddolnych to niezbędny warunek skutecznej 

promocji korzystania z odnawialnych źródeł energii. 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 66 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (66a) Priorytetowy i gwarantowany 

dostęp do energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych jest ważny dla włączenia 

odnawialnych źródeł energii do 

wewnętrznego rynku energii elektrycznej. 

Wymogi dotyczące utrzymania 

niezawodności i bezpieczeństwa sieci i 

zasad dysponowania mogą być różne 

w zależności od specyfiki sieci krajowej 

i warunków jej bezpiecznej eksploatacji. 

Priorytetowy dostęp do sieci daje 

podłączonym do sieci producentom 

energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych pewność, że w każdej chwili 

będą mogli sprzedawać i przesyłać energię 

elektryczną ze źródeł odnawialnych 

zgodnie z zasadami podłączenia, kiedy 

tylko dostępne będzie źródło. Niemniej 

jednak cele niniejszej dyrektywy 

wymagają, aby następował stały wzrost 

przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej 

produkowanej ze źródeł odnawialnych, 

a jednocześnie aby nie miało to wpływu na 

niezawodność lub bezpieczeństwo sieci. 

W tym celu państwa członkowskie 

powinny podjąć odpowiednie środki, aby 

umożliwić większy udział w rynku energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych, m.in. 

przez uwzględnienie specyfiki zmiennych 

zasobów i zasobów, których obecnie nie 

można jeszcze magazynować. W zakresie 

wymaganym przez cele określone 

w niniejszej dyrektywie należy jak 

najszybciej zezwolić na przyłączenie 

nowych instalacji produkujących energię 

ze źródeł odnawialnych. Aby przyspieszyć 

procedury przyłączania do sieci, państwa 

członkowskie powinny być w stanie 

przewidzieć możliwość przyłączenia na 

zasadach pierwszeństwa lub zastrzeżonego 

podłączenia do zdolności nowych 

instalacji wytwarzających energię 
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elektryczną ze źródeł odnawialnych. 

Uzasadnienie 

Energia ze źródeł odnawialnych musi być traktowana priorytetowo. W opublikowanej ocenie 

REFIT dyrektywy 2009/28/WE Komisja zauważyła, że wdrożenie przepisów dotyczących 

dysponowania priorytetowego i priorytetowego dostępu do sieci dla odnawialnych źródeł 

energii elektrycznej skutecznie wsparło dysponowanie energią elektryczną ze źródeł 

odnawialnych, wspierając ekonomię projektów związanych z energetyką ze źródeł 

odnawialnych i przyczyniając się do postępów w osiągnięciu celów krajowych. 

 

Poprawka  21 

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. 

Uzasadnienie 

W petycji nr 0829/2013 stwierdzono, że elektrownie wiatrowe są bardziej wydajne niż 

elektrownie węglowe, i przedstawiono wyliczenia dotyczące kosztów w stosunku do produkcji 

energii. W świetle powyższego unijny cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

zużyciu energii w Unii powinien wynosić co najmniej 35 %, aby obniżyć końcowy koszt 

energii. 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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 minimalny 

wiążący unijny cel ogólny oraz wiążące 

cele krajowe państw członkowskich 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, 

społeczności energetycznych działających 

w zakresie energii odnawialnej, środków 

przeciwdziałania ubóstwu 

energetycznemu, tworzenia wysokiej 

jakości miejsc pracy w tym sektorze, 

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, a także dostępu energii ze źródeł 

odnawialnych do sieci energetycznych. 

Określa ona kryteria zrównoważonego 

rozwoju i ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów i 

paliw z biomasy . 

Uzasadnienie 

Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030 jest spójne z poglądami wyrażonymi przez Parlament Europejski w jego ostatnich 

rezolucjach. Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących odnawialnych źródeł energii 

przyczyniłoby się również znacznie do zwiększenia stabilności ram politycznych i zmniejszenia 

ryzyka związanego z inwestycjami w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. W 

opublikowanej ocenie REFIT dyrektywy 2009/28/WE Komisja stwierdziła, że wiążące cele 

krajowe były największą siłą napędową strategii i inwestycji na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych w wielu państwach członkowskich. 
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Poprawka  23 

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 %. 

Uzasadnienie 

W petycji nr 0829/2013 stwierdzono, że elektrownie wiatrowe są bardziej wydajne niż 

elektrownie węglowe, i przedstawiono wyliczenia dotyczące kosztów w stosunku do produkcji 

energii. W świetle powyższego unijny cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych w 

zużyciu energii w Unii powinien wynosić co najmniej 35 %, aby obniżyć końcowy koszt 

energii. 

 

Poprawka  24 

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]. 

2. Państwa członkowskie osiągają ten 

ogólny cel na 2030 r., ustalony na 

poziomie unijnym, w drodze realizacji 

wiążących celów krajowych w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych. Państwa 

członkowskie zgłaszają Komisji środki 

odzwierciedlające ich wiążące cele 

krajowe w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych w zintegrowanych planach 

krajowych w zakresie energii i klimatu na 

podstawie art. 3–5 i art. 9–11 

rozporządzenia (UE) …/...[w sprawie 

zarządzania]. Aby osiągnąć cele 

wyznaczone w ust. 1 i 2 niniejszego 

artykułu, państwa członkowskie mogą 

stosować między innymi następujące 

środki: 

 a) systemy wsparcia; 

 b) środki współpracy między 
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państwami członkowskimi oraz z 

państwami trzecimi, aby osiągnąć krajowe 

cele ogólne zgodnie z art. 5 i art. 11–13. 

Uzasadnienie 

Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych do roku 

2030 jest spójne z poglądami wyrażonymi przez Parlament Europejski w jego ostatnich 

rezolucjach. Ustalenie wiążących celów krajowych dotyczących energii ze źródeł 

odnawialnych przyczyniłoby się również znacznie do zwiększenia stabilności ram politycznych 

i zmniejszenia ryzyka związanego z inwestycjami w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

W opublikowanej ocenie REFIT dyrektywy 2009/28/WE Komisja stwierdziła, że wiążące cele 

krajowe były największą siłą napędową strategii i inwestycji na rzecz energii ze źródeł 

odnawialnych w wielu państwach członkowskich. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja wspiera ambicje państw 

członkowskich, wprowadzając ramy 

umożliwiające zwiększone wykorzystanie 

funduszy unijnych, w szczególności 

instrumentów finansowych, zwłaszcza w 

celu zmniejszenia kosztów kapitału w 

przypadku projektów dotyczących energii 

ze źródeł odnawialnych. 

4. Komisja wspiera ambicje państw 

członkowskich, wprowadzając ramy 

umożliwiające zwiększone wykorzystanie 

funduszy unijnych, w szczególności 

instrumentów finansowych, zwłaszcza w 

celu zmniejszenia kosztów kapitału w 

przypadku projektów dotyczących energii 

ze źródeł odnawialnych, oraz ułatwia 

osiągnięcie celów Unii i wiążących celów 

krajowych na 2030 r. Do dnia … [rok od 

daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 

Komisja przyjmie wniosek ustawodawczy 

dotyczący utworzenia instrumentu 

finansowego mającego na celu redukcję 

kosztów kapitału wynikających z 

wysokiego ryzyka unijnych projektów w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 
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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 określonego 

w art. 3 ust. 1, państwa członkowskie 

stosują systemy wsparcia. Systemy 

wsparcia na rzecz energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych są projektowane, aby 

wesprzeć zwłaszcza dotknięte ubóstwem 

energetycznym gospodarstwa domowe o 

niskich dochodach, prosumentów energii 

ze źródeł odnawialnych i społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych, a także aby 

sprawić, żeby producenci uwzględniali 

podaż i popyt na energię elektryczną, a 

także ewentualne ograniczenia sieciowe. 

Państwa członkowskie unikają 

wprowadzania do systemów wsparcia 

energii ze źródeł odnawialnych 

jakichkolwiek zmian z mocą wsteczną, aby 

zapewnić konsumentom i inwestorom 

pewność prawa oraz utrzymać stabilne i 

przejrzyste ramy polityczne dla rozwoju 

projektów w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. Państwa członkowskie 

powinny również wycofać systemy 

wsparcia i środki, które bezpośrednio lub 

pośrednio faworyzują korzystanie ze 

źródeł energii powodujących 

zanieczyszczenia. 

Uzasadnienie 

Zmiany polityczne z mocą wsteczną w systemach wsparcia energii ze źródeł odnawialnych 

znacząco zwiększają postrzegane zagrożenia dla rozwoju projektów związanych z energią ze 

źródeł odnawialnych. Dodatkowe powiązane problemy zostały wyjaśnione w badaniu 

wykonanym na zlecenie Komisji Petycji, które dotyczyło polityki w zakresie energetyki 

słonecznej z perspektywy otrzymanych petycji. EKES w swojej opinii z dnia 26 kwietnia 2017 

r. w sprawie przekształcenia przedmiotowej dyrektywy podkreślił, że nadal istnieją krajowe 

dotacje dla paliw kopalnych. Ten aspekt jest ewidentnie sprzeczny z działaniami UE na rzecz 

promowania energii ze źródeł odnawialnych w celu osiągnięcia długoterminowych celów do 

2030 r. i 2050 r. 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Wsparcie dla energii elektrycznej 

ze źródeł odnawialnych, w szczególności 

dla projektów realizowanych przez 

prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych i społeczności energetyczne 

działające w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, jest w możliwie 

największym stopniu wyłączone z zasad 

pomocy państwa, aby sprzyjać rozwojowi i 

wprowadzaniu energii ze źródeł 

odnawialnych w całej Unii. 

Uzasadnienie 

Wiele zainteresowanych stron podkreśliło, że przepisy dotyczące pomocy państwa 

ustanawiają bardzo wąskie limity, w związku z czym należy je zmienić w celu skutecznego 

wspierania rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w całej UE. Szczególny nacisk na 

projekty realizowane na szczeblu lokalnym przez prosumentów energii ze źródeł 

odnawialnych i społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej jest 

nierozerwalnie związany z wewnętrzną logiką niniejszego wniosku. 

 

Poprawka  28 

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 

rynku. 

2. Wsparcie na rzecz energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest 

projektowane, aby wesprzeć zwłaszcza 

dotknięte ubóstwem energetycznym 

gospodarstwa domowe o niskich 

dochodach, prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych i społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych, a także aby 

energia elektryczna ze źródeł 

odnawialnych była wprowadzana na rynek 

energii elektrycznej i aby zagwarantować 

rentowność inwestycji w projekty 
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dotyczące energii ze źródeł odnawialnych 

oraz inwestycji w coraz wydajniejsze i 

coraz bardziej zrównoważone technologie. 

Uzasadnienie 

Systemy wsparcia powinny koncentrować się przede wszystkim na prosumentach energii ze 

źródeł odnawialnych i społecznościach energetycznych oraz zagrożonych ubóstwem 

energetycznym gospodarstwach domowych o niskich dochodach, szczególnie w świetle 

pozytywnych skutków społecznych i środowiskowych wynikających ze zdecentralizowanej 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Według szacunków 112 mln „prosumentów” 

mogłoby zaspokoić 19 % zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie do roku 2030, a 

połowa obywateli Unii mogłaby pokryć 45 % zapotrzebowania na energię elektryczną w 

Europie do roku 2050. 

 

Poprawka  29 

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 

sposób otwarty, przejrzysty i racjonalny 

pod względem kosztów. 

Uzasadnienie 

Wsparcie powinno być uzależnione przede wszystkim od osiągania celów art. 1 i art. 3 ust. 1 

niniejszej dyrektywy, dlatego należy usunąć odniesienia do konkurencyjności w stosunku do 

nieodnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  30 

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 

1. Państwa członkowskie mogą 

zadecydować o otwarciu systemów 
wsparcia dla energii elektrycznej 

wytwarzanej ze źródeł odnawialnych dla 

wytwórców w innych państwach 

członkowskich, jeżeli jest to niezbędne, by 
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w niniejszym artykule. przyczynić się do osiągnięcia 

wyznaczonych celów polityki w dziedzinie 

energii ze źródeł odnawialnych i polityki 

przeciwdziałania zmianie klimatu. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 5 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że wsparcie dla co najmniej 10 % mocy 

nieobjętych dotychczas wsparciem w 

każdym roku w latach 2021–2025 i dla co 

najmniej 15 % mocy nieobjętych 

dotychczas wsparciem w każdym roku w 

latach 2026–2030 będzie otwarte dla 

instalacji zlokalizowanych w innych 

państwach członkowskich. 

2. Państwa członkowskie gwarantują, 

że wsparcie dla co najmniej 5 % mocy 

nieobjętych dotychczas wsparciem w 

każdym roku w latach 2021–2025 i dla co 

najmniej 10 % mocy nieobjętych 

dotychczas wsparciem w każdym roku w 

latach 2026–2030 będzie otwarte dla 

instalacji zlokalizowanych w innych 

państwach członkowskich. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – akapit 1 

 

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 nowym lub 

istniejącym projektom dotyczącym energii 

odnawialnej nie będą zmienione z mocą 

wsteczną, co niekorzystnie wpłynęłoby na 

prawa przyznane na jego podstawie i na 

finansowe aspekty wspieranych projektów. 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

utrzymane zostały stabilne i przejrzyste 

ramy polityczne oraz aby każdy przegląd 

wsparcia przyznanego projektom 

dotyczącym energii ze źródeł 

odnawialnych był ukierunkowany na 

wzmocnienie pewności prawa dla 

konsumentów i inwestorów, a także ram 

prawnych służących osiągnięciu unijnych 

celów przewidzianych w niniejszej 
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dyrektywie. Państwa członkowskie 

zapewniają, aby wszelkie zmiany 

systemów wsparcia zostały podane do 

wiadomości publicznej co najmniej 12 

miesięcy przed ich wejściem w życie i by 

były przedmiotem przejrzystego i 

pluralistycznego procesu konsultacji 

publicznych. Wszelkie istotne zmiany w 

istniejącym systemie wsparcia obejmują 

stosowny okres przejściowy przed 

wejściem w życie nowego systemu 

wsparcia. 

Uzasadnienie 

Zmiany ze skutkiem wstecznym wprowadzane w systemach wsparcia nigdy nie są wskazane z 

politycznego i gospodarczego punktu widzenia, także ze względu na koszty i straty, które 

powodują, jeśli chodzi o skuteczność i efektywność ekonomiczną. Parlament Europejski musi 

wezwać do utrzymania stabilności systemów wsparcia i przyjęcia przez państwa członkowskie 

najlepszych praktyk w zakresie systemów wsparcia energii ze źródeł odnawialnych, w 

szczególności wdrażania przejrzystych i pluralistycznych procedur konsultacji publicznych 

mających na celu zapewnienie pełnego uczestnictwa obywateli. Wynika to wyraźnie z 

systematycznej analizy obaw wyrażanych przez obywateli za pośrednictwem petycji. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie gwarantują, że 

wspierane projekty otrzymają odpowiednie 

odszkodowanie, jeżeli inne zmiany 

regulacyjne, które w sposób 

dyskryminacyjny wpływają na projekty w 

dziedzinie energii, wywierają znaczące 

skutki dla praw i aspektów finansowych. 

Uzasadnienie 

Stabilne ramy prawne stanowiły jeden z głównych postulatów we wszystkich otrzymanych 

petycjach. Państwa członkowskie muszą dopilnować, by zasady prawa UE, w tym zasada 

pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, były przestrzegane. 

 

Poprawka  34 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dla celów ust. 1 lit. a) końcowe zużycie 

energii elektrycznej brutto z odnawialnych 

źródeł energii oblicza się jako ilość energii 

elektrycznej wytworzonej w państwie 

członkowskim z odnawialnych źródeł 

energii, łącznie z energią elektryczną 

wytworzoną przez prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych i społeczności 

energetyczne, z wyłączeniem wytwarzania 

energii elektrycznej w 

elektrowniach szczytowo-pompowych z 

wody, która została wcześniej 

wpompowana pod górę. 

Dla celów ust. 1 lit. a) końcowe zużycie 

energii elektrycznej brutto z odnawialnych 

źródeł energii oblicza się jako ilość energii 

elektrycznej wytworzonej w państwie 

członkowskim z odnawialnych źródeł 

energii, łącznie z energią elektryczną 

wytworzoną przez prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych i społeczności 

energetyczne działające w zakresie energii 

ze źródeł odnawialnych, z wyłączeniem 

wytwarzania energii elektrycznej w 

elektrowniach szczytowo-pompowych z 

wody, która została wcześniej 

wpompowana pod górę. 

Uzasadnienie 

Element ten jest nierozerwalnie związany z innymi częściami dyrektywy. 

 

Poprawka  35 

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 

krajowym celem państwa członkowskiego 

dokonującego transferu do celów 

niniejszej dyrektywy; oraz 

 

Poprawka  36 

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 

b) dodawana do ilości energii ze 

źródeł odnawialnych, która jest brana pod 

uwagę przy obliczaniu zgodności z 
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odnawialnej w państwie członkowskim 

przyjmującym transfer do celów niniejszej 

dyrektywy . 

krajowym celem państwa członkowskiego 

przyjmującego transfer do celów niniejszej 

dyrektywy. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o udziale lub ilości 

energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii 

wyprodukowanych przez dowolny wspólny 

projekt na ich terytorium, który oddano do 

eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r. 

lub w wyniku zwiększenia mocy instalacji 

zmodernizowanej po tej dacie, jeżeli ten 

udział lub ilość energii mają zostać uznane 

na poczet krajowego ogólnego udziału 

energii odnawialnej innego państwa 

członkowskiego do celów niniejszej 

dyrektywy. 

2. Państwa członkowskie 

powiadamiają Komisję o udziale lub ilości 

energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z 

odnawialnych źródeł energii 

wyprodukowanych przez dowolny wspólny 

projekt na ich terytorium, który oddano do 

eksploatacji po dniu 25 czerwca 2009 r. 

lub w wyniku zwiększenia mocy instalacji 

zmodernizowanej po tej dacie, jeżeli ten 

udział lub ilość energii mają zostać uznane 

na poczet krajowego celu ogólnego w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

innego państwa członkowskiego do celów 

niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa udział lub ilość energii 

elektrycznej, ciepła lub chłodu 

wyprodukowanych w instalacji, która ma 

zostać uznana na poczet krajowego 

ogólnego udziału energii odnawialnej 

innego państwa członkowskiego; 

b) określa udział lub ilość energii 

elektrycznej, ciepła lub chłodu 

wyprodukowanych w instalacji, która ma 

zostać uznana na poczet krajowego celu 

ogólnego w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych innego państwa 

członkowskiego; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 9 – ustęp 3 – litera d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) wskazuje okres, w pełnych latach 

kalendarzowych, podczas którego energia 

elektryczna, ciepło lub chłód 

wyprodukowane w instalacji z 

odnawialnych źródeł energii mają być 

uznawane na poczet krajowego 

ogólnego udziału energii odnawialnej tego 

innego państwa członkowskiego. 

d) wskazuje okres, w pełnych latach 

kalendarzowych, podczas którego energia 

elektryczna, ciepło lub chłód 

wyprodukowane w instalacji z 

odnawialnych źródeł energii mają być 

uznawane na poczet krajowego celu 

ogólnego w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych innego państwa 

członkowskiego. 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ilość energii elektrycznej, ciepła lub 

chłodu, którą wyprodukowano w ciągu 

roku z odnawialnych źródeł energii w tej 

instalacji i która ma zostać uznana na 

poczet krajowego ogólnego udziału energii 

odnawialnej innego państwa 

członkowskiego zgodnie z 

powiadomieniem. 

b) ilość energii elektrycznej, ciepła lub 

chłodu, którą wyprodukowano w ciągu 

roku z odnawialnych źródeł energii w tej 

instalacji i która ma zostać uznana na 

poczet krajowego celu ogólnego w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

innego państwa członkowskiego zgodnie z 

powiadomieniem. 

 

Poprawka  41 

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 w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych państwa 

członkowskiego, które wydało pismo 

powiadamiające na mocy ust. 1; oraz 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dodać do ilości energii elektrycznej, 

ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł 

energii branej pod uwagę przy 

wyliczaniu udziału energii odnawialnej 

państwa członkowskiego, które otrzymało 

pismo powiadamiające na mocy ust. 2. 

b) dodać do ilości energii elektrycznej, 

ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł 

energii branej pod uwagę przy 

wyliczaniu zgodności z celem w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych państwa 

członkowskiego, które otrzymało pismo 

powiadamiające na mocy ust. 2. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Energię elektryczną wytwarzaną z 

odnawialnych źródeł energii w państwach 

trzecich uwzględnia się do 

celów określenia udziałów energii 

odnawialnej państw członkowskich 

wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są 

następujące warunki: 

2. Energię elektryczną wytwarzaną z 

odnawialnych źródeł energii w państwach 

trzecich uwzględnia się do 

celów określenia zgodności z celami 

krajowymi w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych państw członkowskich 

wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są 

następujące warunki: 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Udział lub ilość energii 

elektrycznej wyprodukowanej w dowolnej 

instalacji na terytorium państwa trzeciego, 

które mają zostać uznane na poczet 

krajowego ogólnego udziału energii 

jednego lub kilku państw 

członkowskich do celów niniejszej 

dyrektywy, są zgłaszane Komisji. W 

przypadku gdy chodzi o więcej niż jedno 

państwo członkowskie, o podziale tej 

wielkości między państwa 

członkowskie informuje się Komisję. 

4. Udział lub ilość energii 

elektrycznej wyprodukowanej w dowolnej 

instalacji na terytorium państwa trzeciego, 

które mają zostać uznane na poczet 

krajowego celu ogólnego w zakresie 

energii jednego lub kilku państw 

członkowskich do celów niniejszej 

dyrektywy, są zgłaszane Komisji. W 

przypadku gdy chodzi o więcej niż jedno 

państwo członkowskie, o podziale tej 

wielkości między państwa 

członkowskie informuje się Komisję. 
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Udział ten lub ilość ta nie przekracza ilości 

faktycznie wyeksportowanej do Unii i 

wykorzystanej na jej terytorium, 

odpowiadającej ilości, o której mowa w 

ust. 2 lit. a) ppkt (i) i (ii) niniejszego 

artykułu i spełniającej warunki określone w 

ust. 2 lit. a). Powiadomienie zostaje 

złożone przez każde państwo 

członkowskie, któremu dany udział lub 

ilość energii elektrycznej ma być zaliczona 

na poczet krajowego celu ogólnego. 

Udział ten lub ilość ta nie przekracza ilości 

faktycznie wyeksportowanej do Unii i 

wykorzystanej na jej terytorium, 

odpowiadającej ilości, o której mowa w 

ust. 2 lit. a) ppkt (i) i (ii) niniejszego 

artykułu i spełniającej warunki określone w 

ust. 2 lit. a). Powiadomienie zostaje 

złożone przez każde państwo 

członkowskie, któremu dany udział lub 

ilość energii elektrycznej ma być zaliczona 

na poczet krajowego celu ogólnego. 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) określa udział lub ilość energii 

elektrycznej produkowanej w instalacji, 

która ma zostać uznana na poczet 

krajowego udziału energii odnawialnej 

danego państwa członkowskiego, jak 

również, z zastrzeżeniem wymogów w 

zakresie poufności, odpowiednie 

uzgodnienia finansowe; 

b) określa udział lub ilość energii 

elektrycznej produkowanej w instalacji, 

która ma zostać uznana na poczet 

krajowego celu w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych danego państwa 

członkowskiego, jak również, z 

zastrzeżeniem wymogów w zakresie 

poufności, odpowiednie uzgodnienia 

finansowe; 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 11 – ustęp 5 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) wskazuje okres, w pełnych latach 

kalendarzowych, podczas którego energia 

elektryczna ma być uznawana na poczet 

krajowego ogólnego udziału energii 

odnawialnej tego państwa 

członkowskiego; oraz 

c) wskazuje okres, w pełnych latach 

kalendarzowych, podczas którego energia 

elektryczna ma być uznawana na poczet 

krajowego celu ogólnego w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych tego 

państwa członkowskiego; oraz 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 12 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ilość energii elektrycznej, którą 

wytworzono w danym roku z 

odnawialnych źródeł energii w tej instalacji 

i która ma zostać uznana na poczet 

krajowego ogólnego udziału energii 

odnawialnej tego państwa zgodnie z 

warunkami powiadomienia na podstawie 

art. 11; oraz 

b) ilość energii elektrycznej, którą 

wytworzono w danym roku z 

odnawialnych źródeł energii w tej instalacji 

i która ma zostać uznana na poczet 

krajowego celu ogólnego w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych tego 

państwa zgodnie z warunkami 

powiadomienia na podstawie art. 11; oraz 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 12 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów wyliczenia krajowych 

ogólnych udziałów energii odnawialnej na 

podstawie niniejszej dyrektywy ilość 

energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii zgłoszonej 

zgodnie z ust. 1 lit. b) dodaje się do ilości 

energii ze źródeł odnawialnych 

uwzględnianej przy ocenie udziałów 

energii odnawialnej państwa 

członkowskiego wystosowujące pismo 

powiadamiające. 

3. Do celów pomiaru zgodności z 

ogólnymi celami krajowymi w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych na 

podstawie niniejszej dyrektywy ilość 

energii elektrycznej wytworzonej z 

odnawialnych źródeł energii zgłoszonej 

zgodnie z ust. 1 lit. b) dodaje się do ilości 

energii ze źródeł odnawialnych 

uwzględnianej przy ocenie celów w 

zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

państwa członkowskiego wystosowującego 

pismo powiadamiające. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając obowiązków 

państwa członkowskiego wynikających z 

art. 5, dwa państwa członkowskie lub 

większa ich liczba mogą dobrowolnie 

postanowić o połączeniu lub częściowym 

koordynowaniu ich krajowych systemów 

wsparcia. W takich przypadkach pewna 

1. Nie naruszając obowiązków 

państwa członkowskiego wynikających z 

art. 5, dwa państwa członkowskie lub 

większa ich liczba mogą dobrowolnie 

postanowić o połączeniu lub częściowym 

koordynowaniu ich krajowych systemów 

wsparcia. W takich przypadkach pewna 
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ilość energii ze źródeł odnawialnych 

wyprodukowana na terytorium jednego 

uczestniczącego państwa członkowskiego 

może zostać zaliczona na poczet 

krajowego udziału energii odnawialnej 

innego uczestniczącego państwa 

członkowskiego, jeżeli to państwo 

członkowskie: 

ilość energii ze źródeł odnawialnych 

wyprodukowana na terytorium jednego 

uczestniczącego państwa członkowskiego 

może zostać zaliczona na poczet 

krajowego celu w zakresie energii ze 

źródeł odnawialnych innego 

uczestniczącego państwa członkowskiego, 

jeżeli to państwo członkowskie: 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów wyliczenia krajowych 

ogólnych udziałów energii odnawialnej na 

podstawie niniejszej dyrektywy ilość 

energii elektrycznej pochodzącej z 

odnawialnych źródeł energii zgłoszoną 

zgodnie z ust. 2 rozdziela się między 

państwa członkowskie zgodnie ze 

zgłoszoną regułą dystrybucji. 

3. Do celów wyliczenia ogólnego celu 

krajowego w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych na podstawie niniejszej 

dyrektywy ilość energii elektrycznej 

pochodzącej z odnawialnych źródeł energii 

zgłoszoną zgodnie z ust. 2 rozdziela się 

między państwa członkowskie zgodnie ze 

zgłoszoną regułą dystrybucji. Komisja 

ułatwia tworzenie wspólnych systemów 

wsparcia między państwami 

członkowskimi, zwłaszcza w drodze 

upowszechniania wytycznych i 

najlepszych praktyk. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

wszelkie krajowe przepisy dotyczące 

procedur autoryzacji, certyfikacji i 

licencjonowania, które są stosowane w 

elektrowniach wytwarzających energię 

elektryczną, ciepło lub chłód z 

odnawialnych źródeł energii oraz 

związanej z nimi infrastruktury sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych oraz w 

procesie przekształcania biomasy w 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 

wszelkie krajowe przepisy dotyczące 

procedur autoryzacji, certyfikacji i 

licencjonowania, które mają zastosowanie 

do elektrowni wytwarzających energię 

elektryczną, ciepło lub chłód z 

odnawialnych źródeł energii, do związanej 

z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i 

dystrybucyjnych oraz do procesu 

przekształcania biomasy w biopaliwa lub 
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biopaliwa lub inne produkty 

energetyczne, były proporcjonalne i 

niezbędne. 

inne produkty energetyczne, były 

proporcjonalne, niezbędne i uproszczone 

oraz by preferencyjnie traktowano 

podmioty publiczne, konsumentów energii 

ze źródeł odnawialnych oraz prosumentów 

energii ze źródeł odnawialnych. W tym 

celu państwa członkowskie opracowują 

proste zasady administracyjne zgodnie z 

art. 16. 

Uzasadnienie 

Jednym z celów niniejszej dyrektywy jest rozwój produkcji energii na własne potrzeby oraz 

samowystarczalnych wspólnot energetycznych. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 1 – akapit 2 – litera d 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ustanowienie uproszczonych i 

mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, 

w tym procedury prostego powiadamiania, 

jeśli pozwalają na to obowiązujące ramy 

regulacyjne, dla zdecentralizowanych 

urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych. 

d) ustanowienie uproszczonych i 

mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, 

w tym procedury prostego powiadamiania, 

jeśli pozwalają na to obowiązujące ramy 

regulacyjne, dla zdecentralizowanych 

urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych dla prosumentów energii ze 

źródeł odnawialnych i społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych, a także na 

potrzeby magazynowania energii. 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

inwestorom odpowiednią przewidywalność 

planowanego wsparcia na rzecz energii ze 

źródeł odnawialnych. W tym celu państwa 

członkowskie ustalają i publikują 

długoterminowy harmonogram dotyczący 

3. Państwa członkowskie zapewniają 

inwestorom odpowiednią przewidywalność 

planowanego wsparcia na rzecz energii ze 

źródeł odnawialnych. W tym celu państwa 

członkowskie ustalają i publikują 

długoterminowy harmonogram dotyczący 
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planowanego podziału wsparcia 

obejmujący co najmniej trzy kolejne lata i 

w odniesieniu do każdego systemu 

zawierający orientacyjne terminy, ilość 

mocy, która zostanie objęta wsparciem, 

przewidywany budżet do podziału, a także 

wyniki konsultacji z zainteresowanymi 

stronami na temat konstrukcji programu 

wsparcia. 

planowanego podziału wsparcia 

obejmujący co najmniej pięć kolejnych lat 

i w odniesieniu do każdego systemu 

zawierający orientacyjne terminy, ilość 

mocy, która zostanie objęta wsparciem, 

przewidywany budżet do podziału, a także 

wyniki konsultacji z zainteresowanymi 

stronami na temat konstrukcji programu 

wsparcia. 

Uzasadnienie 

Stabilne ramy prawne stanowiły jeden z głównych postulatów we wszystkich otrzymanych 

petycjach. Państwa członkowskie muszą dopilnować, by zasady prawa UE, w tym zasada 

pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań, były przestrzegane. 

 

Poprawka  54 

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 potencjału 

w zakresie zrównoważonego rozwoju pod 

względem odnawialnych źródeł energii, 

przy czym ocena ta musi obejmować 

analizę przestrzenną 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 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. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka stanowi odpowiedź na liczne obawy wyrażone przez obywateli w 

petycjach. Uwzględnienie przez państwa członkowskie ekologicznych skutków elektrowni 

wykorzystujących odnawialne źródła energii w przeprowadzanej przez nie ocenie potencjału 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych ma ogromne znaczenie dla zapewnienia wyższego 

poziomu pewności prawa i społecznej akceptacji. Strategicznym celem tego podejścia jest 

zagwarantowanie pełnego poszanowania prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska 

oraz wszystkich odnośnych praw podstawowych obywateli, aby zapobiec konfliktom między 
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społeczeństwem obywatelskim, deweloperami i stroną rządową. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 16 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Punkt kompleksowej obsługi 

administracyjnej, we współpracy z 

operatorami systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych, publikuje podręcznik 

procedur dla podmiotów realizujących 

projekty w zakresie energii odnawialnych, 

w tym projekty na małą skalę i projekty w 

zakresie prosumpcji energii odnawialnej. 

3. Punkt kompleksowej obsługi 

administracyjnej, we współpracy z 

operatorami systemów przesyłowych i 

dystrybucyjnych, publikuje podręcznik 

procedur dla podmiotów realizujących 

projekty w zakresie energii odnawialnych, 

w tym projekty na małą skalę i projekty w 

zakresie prosumpcji energii ze źródeł 

odnawialnych, a także projekty 

społeczności energetycznych działających 

w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Poprawka  56 

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. 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z poprawką do art. 17 ust. 2. Dodanie 

słowa „uzasadniony” pomogłoby zadbać o to, by dążenia do rozbudowy istniejących 

elektrowni były zgodne z odpowiednimi unijnymi przepisami środowiskowymi oraz by 

należycie uwzględniano wpływ na środowisko naturalne. 

 



 

PE597.694v04-00 40/48 AD\1135872PL.docx 

PL 

Poprawka  57 

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 

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. 

Rozbudowa źródła energii jest dozwolona 

po powiadomieniu punktu kompleksowej 

obsługi administracyjnej utworzonego na 

podstawie art. 16, jeżeli zapewniono 

zgodność z dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/52/UE1a 

(dyrektywą w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko), dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/42/WE1b (dyrektywą w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i 

programów na środowisko) oraz art. 6 ust. 

3 i 4 dyrektywy Rady 92/43/EWG 

(dyrektywą siedliskową)1c oraz 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 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 

r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w 

sprawie oceny wpływu wywieranego przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i 

prywatne na środowisko (Dz.U. L 124 z 

25.4.2014, s. 1).  

 1b Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 

2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na 

środowisko (Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 

30). 

 1c 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). 
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Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka stanowi odpowiedź na liczne obawy wyrażone przez obywateli w 

petycjach. Dodanie wyraźnego odniesienia do konieczności przestrzegania dyrektywy w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dyrektywy w sprawie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko oraz dyrektywy siedliskowej pomogłoby zadbać o to, by 

rozbudowa istniejących elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii była wciąż 

przedmiotem wystarczających kontroli środowiskowych. 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

dostęp do informacji o środkach wsparcia 

wszystkim zaangażowanym stronom, 

takim jak odbiorcy, wykonawcy 

budowlani, instalatorzy, architekci i 

dostawcy urządzeń i systemów 

grzewczych, chłodzących i elektrycznych 

oraz pojazdów wykorzystujących energię 

ze źródeł odnawialnych. 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

dostęp do informacji o środkach wsparcia 

wszystkim zaangażowanym stronom, 

takim jak odbiorcy, w szczególności 

konsumenci o niskich dochodach, 

konsumenci znajdujący się w trudnej 

sytuacji, prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, społeczności energetyczne 

działające w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych, wykonawcy budowlani, 

instalatorzy, architekci i dostawcy 

urządzeń i systemów grzewczych, 

chłodzących i elektrycznych oraz 

pojazdów wykorzystujących energię ze 

źródeł odnawialnych. 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie konsumentów o niskich dochodach, konsumentów znajdujących się w trudnej 

sytuacji, prosumentów energii ze źródeł odnawialnych i społeczności energetycznych 

działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych jest bezpośrednio związane z 

petycjami otrzymanymi przez komisję PETI oraz z duchem innych poprawek złożonych przez 

grupę Verts/ALE, np. poprawką do art. 15. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 18 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie udostępniają 4. Państwa członkowskie udostępniają 
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społeczeństwu informacje dotyczące 

systemów certyfikacji lub równoważnych 

systemów kwalifikowania, o których mowa 

w ust. 3. Państwa członkowskie mogą 

również udostępnić wykaz instalatorów 

kwalifikowanych lub certyfikowanych 

zgodnie z przepisami, o których mowa w 

ust. 3. 

społeczeństwu informacje dotyczące 

systemów certyfikacji lub równoważnych 

systemów kwalifikowania, o których mowa 

w ust. 3. Państwa członkowskie 

udostępniają również wykaz instalatorów 

kwalifikowanych lub certyfikowanych 

zgodnie z przepisami, o których mowa w 

ust. 3. 

Uzasadnienie 

Ważne jest, by społeczeństwo miało dostęp do certyfikowanych instalatorów, jeśli celem jest 

promowanie odnawialnych źródeł energii. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W odpowiednich przypadkach 

państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury sieci gazowniczej, aby 

ułatwić integrację gazu z odnawialnych 

źródeł energii. 

1. Państwa członkowskie oceniają 

konieczność rozszerzenia istniejącej 

infrastruktury sieci gazowniczej, aby 

ułatwić integrację gazu z odnawialnych 

źródeł energii. Operatorzy systemów 

przesyłowych i operatorzy systemów 

dystrybucyjnych są odpowiedzialni za 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania 

infrastruktury sieci gazowych, w tym za jej 

konserwację i regularne czyszczenie. 

Uzasadnienie 

Operatorzy muszą ponosić odpowiedzialność za infrastrukturę, aby zapewnić uwzględnienie 

gazu z odnawialnych źródeł energii, co jest związane z innymi częściami dyrektywy. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie podejmują 

odpowiednie kroki mające na celu 

stworzenie infrastruktury przesyłowej i 
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dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, 

inteligentnych sieci, obiektów 

magazynowania oraz systemu 

elektroenergetycznego, aby 

zagwarantować bezpieczne działanie 

systemu elektroenergetycznego podczas 

przystosowania go do dalszego rozwoju 

wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych, w tym również połączeń 

międzysystemowych między państwami 

członkowskimi oraz między państwami 

członkowskimi a państwami trzecimi. 

Państwa członkowskie podejmują również 

odpowiednie kroki, aby przyspieszyć 

procedury autoryzacji infrastruktury 

sieciowej oraz skoordynować 

zatwierdzanie infrastruktury sieciowej z 

procedurami administracyjnymi i 

procedurami planowania. 

 Z zastrzeżeniem wymogów odnoszących 

się do zachowania niezawodności i 

bezpieczeństwa sieci, na podstawie 

przejrzystych i niedyskryminacyjnych 

kryteriów zdefiniowanych przez właściwe 

organy krajowe, 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 dysponując 

instalacjami wytwarzającymi energię 

elektryczną, operatorzy systemów 

przesyłowych w oparciu o przejrzyste i 

niedyskryminacyjne kryteria przyznawali 

pierwszeństwo instalacjom 

wykorzystującym różne rodzaje 

odnawialnych źródeł energii, o ile 

pozwala na to bezpieczna eksploatacja 

krajowego systemu 

elektroenergetycznego;  
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 d)  zapewniają przyjęcie konkretnych, 

przejrzystych i niedyskryminujących 

środków zmierzających do osiągnięcia 

najwyższego poziomu bezpieczeństwa 

krajowego systemu 

elektroenergetycznego; 

 e)  zapewniają, by zostały przyjęte 

odpowiednie środki operacyjne dotyczące 

sieci i rynku, które zminimalizują 

ograniczenie energii elektrycznej 

wytworzonej z odnawialnych źródeł 

energii. 

Uzasadnienie 

Energia ze źródeł odnawialnych musi być traktowana priorytetowo. W opublikowanej ocenie 

REFIT dyrektywy 2009/28/WE Komisja zauważyła, że wdrożenie przepisów dotyczących 

dysponowania priorytetowego i priorytetowego dostępu do sieci dla energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych skutecznie wsparło dysponowanie energią elektryczną ze źródeł 

odnawialnych, wspierając ekonomię projektów związanych z energetyką ze źródeł 

odnawialnych i przyczyniając się do postępów w osiągnięciu celów krajowych. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

prosumenci energii ze źródeł 

odnawialnych, działający samodzielnie lub 

za pośrednictwem koncentratorów: 

Państwa członkowskie gwarantują, że 

odbiorcy będący gospodarstwami 

domowymi mogą stać się prosumentami 
energii ze źródeł odnawialnych, zarówno 

samodzielnie, jak i zbiorowo. Państwa 

członkowskie gwarantują, że prosumenci 

energii ze źródeł odnawialnych: 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 

a) mają prawo zużywać energię 

odnawialną na własne potrzeby i 

sprzedawać, w tym także w drodze umów 
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zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

nieproporcjonalnymi procedurami i 

opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów. 

zakupu energii elektrycznej, nadwyżki 

produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych bez obciążenia 

opodatkowaniem, nieproporcjonalnymi 

procedurami i opłatami, z należytym 

uwzględnieniem wszystkich korzyści 

wynikających ze zdecentralizowanej 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych; 

Uzasadnienie 

Należy unikać wprowadzenia podatku. Wielu składających petycje podkreśliło, że stanowi to 

istotny problem, który – ich zdaniem – sprawiłby, że wykorzystanie na własne potrzeby 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych stałoby się finansowo nieatrakcyjne. 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) mają prawo zużywać energię 

elektryczną, którą wytworzyli ze źródeł 

odnawialnych bez obowiązku ponoszenia 

jakichkolwiek opłat, należności lub 

podatków; 

Uzasadnienie 

Stabilne ramy prawne stanowiły główny postulat we wszystkich otrzymanych petycjach. Inną 

często poruszaną kwestią były prawa konsumentów. Państwa członkowskie muszą 

dopilnować, by zasady prawa UE, w tym zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych 

oczekiwań, były przestrzegane. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 21 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie przewidują 

szczególne środki mające na celu 

wspieranie i ułatwianie rozwoju 

prosumpcji energii ze źródeł 

odnawialnych oraz usunięcie wszystkich 
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istniejących barier w tym zakresie. 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie muszą wspierać prosumpcję energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza 

w świetle pozytywnych zewnętrznych skutków społecznych i środowiskowych związanych ze 

zdecentralizowaną produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Ta poprawka jest 

nierozerwalnie związana z wewnętrzną logiką całego wniosku. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 22 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Nie naruszając zasad pomocy 

państwa, przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii odnawialnej. 

2. Przy projektowaniu systemów 

wsparcia państwa członkowskie 

uwzględniają specyfikę społeczności 

energetycznych działających w zakresie 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym w 

szczególności społeczności, w których 

istnieją gospodarstwa domowe o niskich 

dochodach dotknięte ubóstwem 

energetycznym. 

Uzasadnienie 

Projekty realizowane na szczeblu lokalnym przez społeczności energetyczne działające w 

zakresie energii odnawialnej i wspierane przez system wsparcia powinny być w jak 

największym stopniu wyłączone z zasad pomocy państwa w celu sprzyjania rozwojowi i 

większemu wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w całej Unii. Składający petycje to 

m.in. przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, stowarzyszenia i indywidualni 

obywatele, którzy podzielają wizję społeczeństwa odpornego energetycznie, do spełnienia 

której należy zachęcać w jak największym stopniu, zwłaszcza gdy w grę wchodzi udział 

lokalnych społeczności energetycznych działających w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

 



 

AD\1135872PL.docx 47/48 PE597.694v04-00 

 PL 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Tytuł Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja 

przekształcona) 

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

Komisja przedmiotowo właściwa 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

ITRE 

1.3.2017 
   

Opinia wydana przez 

       Data ogłoszenia na posiedzeniu 

PETI 

1.3.2017 

Sprawozdawca(czyni) komisji 

opiniodawczej 

       Data powołania 

Eleonora Evi 

23.1.2017 

Rozpatrzenie w komisji 21.6.2017    

Data przyjęcia 7.9.2017    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

18 

8 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Eleonora 

Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Rikke Karlsson, 

Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta 

Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, 

Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Michela Giuffrida, Demetris Papadakis, Ángela Vallina 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Frank Engel, Monika Hohlmeier, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marco 

Zullo 

 



 

PE597.694v04-00 48/48 AD\1135872PL.docx 

PL 

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE 
GŁOSOWANIA IMIENNEGO 

18 + 

ALDE 

ECR 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

 

VERTS/ALE 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström 

Rikke Karlsson 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Roberta Metsola 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michela Giuffrida, Jude Kirton-Darling, Marlene 

Mizzi, Demetris Papadakis, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, 

Margrete Auken, Tatjana Ždanoka 

 

8 - 

ECR 

PPE 

Notis Marias 

Pál Csáky,Engel Frank, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, 

Cristian Dan Preda, Julia Pitera Jaroslaw Wałęsa  

 

0 0 

- - 

 

Objaśnienie używanych znaków 

+ : za 

- : przeciw 

0 : wstrzymało się 

 

 


